
II. REIKALAVIMAI PROJEKTO VADYBININKUI 

 

5. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais bei Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės 

aktais, susijusiais su smulkiojo ir vidutinio verslo įteisinimu, verslo aplinkos reguliavimu, verslo 

teisinėmis formomis, jų veiklos principais, mokesčiais, apskaita, parama verslui.  

6. Turėti aukštąjį išsilavinimą. 

7. Puikiai mokėti rašytinę ir žodinę lietuvių kalbą. 

8. Mokėti gerai dirbti kompiuteriu, išmanyti raštvedybą. 

9. Mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją. 

10. Gebėti bendrauti su klientais. 

11. Būti susipažinusiam su Kaišiadorių rajono verslo aplinka. 

 

III. PAGRINDINĖS PROJEKTO VADYBININKO PAREIGOS 

 

12. Teikti konsultacijas Projekto reikalavimus atitinkantiems asmenims iš Projekte numatytų tikslinių 

grupių verslo pradžios ir plėtros klausimais, suteikiant, kiek įmanoma, daugiau konsultacinės 

pagalbos pradedantiesiems verslininkams. 

13. Rinkti Projekto tikslines grupes, registruoti Projekto renginių ir konsultacijų dalyvius pagal ESFA 

reikalavimus bei užtikrinant asmens duomenų apsaugą. 

14. Derinti Projekto renginių bei konsultacijų laiką ir vietą su lektoriais ir Projekto pagrindiniais 

vykdytojais, padėti Projekto vykdytojams organizuoti renginius ir grupines konsultacijas. 

15. Kurti edukacinius filmus verslo ir verslumo temomis, kurios konkrečiai įvardytos Projekto aprašyme, 

įkelti filmus į interneto svetainę, reklamuoti socialinėse Projekto paskyrose.  

16. Kurti bendradarbiavimo tinklus verslo srityje su įvairiomis organizacijomis, verslo įmonėmis, 

verslininkais, esamais ir potencialiais Projekto dalyviais.  

17. Kurti su Projektu susijusius puslapius Įstaigos interneto svetainėje, talpinti juose informaciją apie 

verslumo ugdymą, verslo kūrimą, įteisinimą, plėtrą, Kaišiadorių miesto verslų žemėlapius (įskaitant 

pramogų, turizmo ir socialinio verslo srityse).  

18. Viešinti Projektą, rengti informacinius straipsnius apie Projekto veiklas.  

19. Laiku pildyti ir teikti Projekto vykdytojui bei Europos Socialinio fondo agentūrai Projekto partneriui 

priklausančias užpildyti ataskaitas, formas.  

20. Rengti, tvarkyti, archyvuoti Projekto dokumentaciją. 

21. Saugoti iš įstaigos klientų bei Projekto dalyvių gautą informaciją, jos neatskleisti tretiesiems 

asmenims, išskyrus informacijos teikimą Projekto vykdytojui – t.y. Viešajai įstaigai GYVENIMO 

KOKYBĖS STUDIJŲ CENTRAS (toliau – Projekto vykdytojas) bei Europos Socialinio fondo 

agentūrai (toliau – ESFA) tą informaciją, kurią privaloma pateikti su Projektu susijusiose ataskaitose 

bei organizuojant bendras Projekto veiklas.  

22. Rengti ir atnaujinti verslo pradžios informacinę atmintinę. 

23. Vykdyti kitas Projekto paraiškoje, Projekto aprašyme, Projekto jungtinėje veiklos sutartyje 

numatytas Projekto partnerio funkcijas. 

 


