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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS PROFESINIO MOKYMO IR REABILITACIJOS 

CENTRO PERSONALO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGINIAI NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Viešosios įstaigos Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centro ( toliau – 

Centras) Personalo skyriaus vedėjo (toliau – Skyriaus vedėjas) pareigoms priimamas dirbti asmuo: 

1.1. turintis aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities, vadybos ir verslo 

administravimo, viešojo administravimo ar teisės krypties arba jam prilygintą išsilavinimą; 

1.2. išmanantis LR galiojančius teisės aktus; darbo, civilinę teisę ir procesą, sutarčių teisę; 

personalo valdymo norminius aktus, metodinę medžiagą; įstaigos struktūrą ir etatus, jos profilį, 

specializaciją ir plėtros perspektyvas; įstaigos personalo politiką ir strategiją; įstaigos personalo 

komplektavimo šaltinius; personalo įvertinimo sistemas ir metodus; darbo organizavimo tvarką; 

juridinius, konsultavimo pagrindus; sutarčių rengimo ir registravimo tvarką; darbuotojų saugos ir 

sveikatos, priešgaisrinės saugos bei elektrosaugos reikalavimus; 

1.3. gerai mokantis lietuvių kalbą; 

1.4. išmanantis dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles; 

1.5. mokantis naudotis informacinėmis technologijomis. 

2. Skyriaus vedėjas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius, profesinį 

mokymą, Centro įstatais, direktoriaus įsakymais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, 

skyriaus nuostatais ir šiais pareiginiais nuostatais. 

3. Skyriaus vedėją skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų, nustato jo pareiginį atlyginimą, 

surašo rašytinę darbo sutartį Centro direktorius. 

4. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Centro direktoriui. 

5. Skyriaus vedėjas turi būti pareigingas, komunikabilus, darbštus, kūrybiškas, iniciatyvus, 

pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija.  

6. Skyriaus vadovui nesant darbe (dėl ligos, atostogų, komandiruotės ar pan.), laikinai jo 

pareigas eina kitas personalo skyriaus darbuotojas, atsakingas už tai, kad minėtosios pareigos būtų 

atliekamos kokybiškai, efektyviai ir laiku. 

  

II. PAREIGOS IR FUNKCIJOS 

 

7. Dalyvauti sudarant Centro strateginius ir metinius veiklos planus, Centro įstatus, darbo 

tvarkos taisykles ir kitus Centro veiklą reglamentuojančius dokumentus. 

8. Dalyvauti kuriant ir įgyvendinant personalo politiką ir Centro strategiją. 

9. Sistemingai analizuoti įmonės personalo darbą, rengti pasiūlymus jam gerinti. 

10. Rengti priemones darbo drausmei stiprinti, darbo laiko nuostoliams mažinti, kontroliuoti,  

kaip jos vykdomos. 

11. Teikti pasiūlymus dėl darbo ir poilsio organizavimo, darbo sąlygų, kolektyvo mikroklimato 

gerinimo bei organizuoti darbuotojams poilsio ir švenčių minėjimų renginius. 

12. Rengti: 

12.1. darbuotojų pareigybių sąrašų projektus ir pareigybių aprašymus, teikti siūlymus 

direktoriui dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo; 

12.2. darbuotojų darbo ir poilsio laiko apskaitos dokumentus; 

12.3.  Centro bylų nomenklatūrą; 

12.4.  įsakymų projektus personalo, veiklos, komandiruočių, atostogų klausimais.  

13. Sudaryti patalpų nuomos, bendradarbiavimo sutartis, jas registruoti.  



 2 

14. Vykdyti: 

14.1. darbą, kurio metu laiku forminamas darbuotojų priėmimas, perkėlimas ar atleidimas 

pagal darbo įstatymus, nuostatus, instrukcijas ir įmonės vadovo įsakymus;  

14.2. personalo apskaitą;  

14.3.  pažymų apie esamą ir buvusią personalo darbo veiklą išdavimą;  

14.4. pensinio draudimo dokumentų ir dokumentų, reikalingų skirti pensijas įmonės 

darbuotojams ir jų šeimų nariams, rengimą ir jų pateikimą socialinio draudimo institucijoms;  

14.5.  nustatytos personalo apskaitos dokumentacijos tvarkymą;  

15. Organizuoti darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą. 

16. Tikrinti visų pateiktų įsakymų ir kitų teisinio pobūdžio dokumentų atitikimą įstatymams. 

17. Ruošti, koreguoti ir derinti įstaigos veiklai reikalingas sutartis bei kitus dokumentus.  

18. Tvarkyti Pedagogų registrą. 

19. Atstovauti įstaigai teismuose ir ginti jos teisėtus interesus. 

20. Tirti įstaigos darbuotojų ir kitų institucijų skundus, pretenzijas, pageidavimus ir 

pasiūlymus, juos analizuoti, rengti atsakymų projektus. 

21. Vykdyti kitus direktoriaus su personalo administravimu susijusius pavedimus.  

22. Padėti direktoriui vykdyti korupcijos prevencijos priemones, siekiant įgyvendinti 

Korupcijos prevencijos įstatymo įstaigai keliamus uždavinius. 

23. Griežtai laikytis konfidencialumo, informacijos slaptumo. 

24. Atlikti veiklos savianalizę. 

  

III. TEISĖS 

 

25. Kontroliuoti, kaip darbuotojai laikosi vidaus tvarkos taisyklių, pareiginių nuostatų 

reikalavimų ir etikos kodekso. 

26. Kontroliuoti, ar laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių personalo politiką, 

reikalavimų.  

27. Tikrinti, kaip vykdomi direktoriaus įsakymai ir pavedimai.  

28. Susipažinti su Centro vadovybės sprendimų projektais, susijusiais su personalo veikla. 

29. Teikti pasiūlymus dėl darbuotojų skatinimo ar nuobaudų skyrimo. 

30. Prašyti, kad Centro skyrių vadovai, specialistai ir kiti darbuotojai laiku pateiktų reikiamą 

informaciją (ataskaitas, paaiškinimus ir t. t.). 

31. Naudotis kitomis teisėmis, numatytomis darbo sutartyje.  

 

IV. ATSAKOMYBĖ 

 

32. Skyriaus vedėjas atsako už:  

32.1. teisingą dokumentų pildymą ir jų saugumą; 

32.2. komercinių paslapčių ir  patikėtos informacijos slaptumą; 

32.3 dokumentacijos kokybišką paruošimą, teisingą tvarkymą ir laiku perdavimą į archyvą; 

32.4.  perduotų anspaudų, spaudų saugojimą ir jų naudojimą pagal paskirtį; 

32.5.  saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir elektrosaugos reikalavimų vykdymą. 

33. Už savo pareigų netinkamą vykdymą Skyriaus vadovas atsako darbo vidaus tvarkos 

taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.              

________________________ 
 

 

Susipažinau:  

______________________________ 
 Parašas  

______________________________ 
 Vardas, pavardė 

____________________________ 
 Data  
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