
 1 

 PATVIRTINTA 

Viešosios įstaigos Klaipėdos profesinio 

mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 

2016 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. V-251 

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS PROFESINIO MOKYMO IR REABILITACIJOS 

CENTRO PLĖTROS (VYSTYMO) SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGINIAI NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Viešosios įstaigos Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centro (toliau - Centras) 

Plėtros (vystymo) skyriaus vedėjo (toliau - Skyriaus vedėjas) pareiginiai nuostatai 

reglamentuoja skyriaus vedėjo, dirbančio Centre pagal darbo sutartį, darbinę veiklą. 

2. Skyriaus vedėją priima į darbą ir atleidžia iš jo Centro direktorius. 

3. Skyriaus vedėjo pareigoms priimamas asmuo, turintis aukštąjį universitetinį arba jam 

prilygintą technologijos mokslų studijų srities elektronikos inžinerijos ar informatikos 

inžinerijos krypties išsilavinimą. 

4. Skyriaus vedėjas pavaldus direktoriui.  

5. Skyriaus vedėjui pavaldūs IT specialistai ir inžinerinių tinklų darbininkai. 

6.  Skyriaus vedėjas turi:  

6.1.  žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, 

Švietimo ir mokslo ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius švietimo įstaigų 

veiklą, administravimą, darbo santykių reguliavimą, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, 

darbo psichologijos, vadybos ir ekonomikos pagrindus, gaisrinės saugos, elektrosaugos 

reikalavimus ir gebėti juos taikyti praktiškai;  

6.2. gerai išmanyti kompiuterių ir kompiuterinių tinklų sandarą, duomenų bazes; 

6.3. žinoti taikomąsias programas, skirtas vartotojui ir naudojamas Centre; 

6.4. mokėti užsienio kalbą; 

6.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir Centro bendruomenės veiklą, derinti 

veiklas su kitais padaliniais, Centro direktorium; 

6.6. vykdyti saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės saugos ir elektrosaugos reikalavimus, laikytis 

mokyklos darbo tvarkos taisyklių;  

7. Kai Skyriaus vedėjas yra komandiruotėje, serga arba kai jo nėra darbe dėl kitų pateisinamų 

priežasčių, jo pareigas atlieka direktoriaus paskirstas asmuo.  

8. Skyriaus vedėjas turi būti pareigingas, mandagus, tolerantiškas, darbštus, kūrybingas, 

iniciatyvus, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu ir veikla nepažeisti 

etikos principų ir taisyklių.  

 

II. PAREIGOS IR FUNKCIJOS 

 

1. Dalyvauti sudarant Centro strateginį ir metinį veiklos planus, Centro įstatus, darbo tvarkos 

taisykles ir kitus Centro veiklą reglamentuojančius dokumentus. 

9. Rengti skyriaus veiklos planus ir ataskaitas. 

10. Planuoti, organizuoti Plėtros (vystymo) skyriaus veiklą, derinti skyriaus veiklą su kitais 

Centro padaliniais.  

11. Rengti darbui ir mokymui reikalingų įsigyti informacinių komunikacinių technologijų 

taikymui reikalingų priemonių ir įrangos paraiškas.  

12. Prižiūrėti ir koordinuoti inžinerinius tinklus bei programas. 

13. Prižiūrėti kompiuterinių programų, dokumentų valdymo, profesinio mokymo ir kitų 

dokumentų apskaitos programų diegimą ir kokybišką veiklą. 

14. Diegti ir koordinuoti virtualią mokymosi aplinką Moodle sistemoje. Apmokyti darbuotojus 

ja naudotis. 

15. Prižiūri įstaigos inretnetinį puslapį ir nuolat atnaujina informaciją. 
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16. Diegti interaktyvias lentas, apmokyti darbuotojus dirbti bei prižiūrėti kaip jomis naudojasi. 

17. Kontroliuoti regioninių ir nacionalinių projetų rengimą ir įgyvendinimą. 

18. Teikti siūlymus direktoriui dėl naujų mokymo ir kitų paslaugų teikimo. 

19. Ieškoti naujų veiklos krypčių. 

20. Inicijuoti naujų filialų steigimą. 

21. Laiku pateikti informaciją, ataskaitas, duomenis kitiems Centro padaliniams.  

22. Rengti skyriaus veiklos mėnesio planą, kontrolinių darbų grafikus.  

23. Išklausyti pavaldinių nuomonę ir ją analizuoti.  

24. Pasibaigus kalendoriniams metams perduoti skyriaus dokumentus į Centro archyvą.  

25. Vykdyti kitus Centro direktoriaus  pavedimus, nurodymus.  

 

III. TEISĖS 

 

26. Skyriaus vedėjas turi teisę:  

26.1. turėti tinkamas darbo ir poilsio sąlygas, teisės aktų nustatytas socialines ir kitas garantijas;  

26.2. kontroliuoti pavaldžių darbuotojų darbą, nurodyti  jų darbo trūkumus ir nesklandumus bei 

pavesti juos ištaisyti; 

26.3. neatlikti darbų, kurie prieštarauja darbuotojo saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, 

elektrosaugos bei higienos reikalavimams, apie tai pranešti direktoriui;  

26.4. teikti pastabas ir pasiūlymus Centro administracijai darbo klausimais;  

26.5. pasirinkti vadybinės veiklos organizavimo būdus, formas, metodus;  

26.6. reikalauti, kad darbuotojai atliktų pavestus darbus laiku; 

26.7. turėti tinkamas darbo ir poilsio sąlygas, teisės aktais nustatytas socialines ir kitas 

garantijas; 

26.8. tobulinti savo kvalifikaciją ir gilinti žinias reikalingas tiesioginėms pareigoms atlikti; 

26.9. prašyti Centro darbuotojų pagalbos ir gauti iš jų tinkamą informaciją pareigoms atlikti;  

26.10. teikti pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų paskatinimo ar nuobaudų skyrimo; 

26.11. naudotis kitomis teisėmis, numatytomis darbo sutartyje, darbo tvarkos taisyklėse. 

 

IV. ATSAKOMYBĖ 

 

27. Skyriaus vedėjas atsako už:  

27.1. . nurodytų pareigų vykdymą; 

27.2.  patikėtų materialinių vertybių išsaugojimą ir apsaugą; 

27.3.  inžinerinių tinklų įrengimą, priežiūrą ir remontą; 

27.4.  kompiuterinių tinklų, įrengimų bei sistemų priežiūrą, savalaikį gedimų šalinimą; 

27.5.  savalaikį inventorizacijos ir patikrinimų atlikimą; 

27.6.  darbuotojų saugą ir sveikatą; 

27.7.  priešgaisrinės saugos ir sanitarijos reikalavimų laikymąsi patalpose; 

27.8.  žalą padarytą įmonei dėl savo kaltės ar neatsargumo; 

27.9.  ataskaitinių ir kitų dokumentų pateikimą laiku ir duomenų teisingumą. 

28. Už savo funkcijų netinkamą vykdymą atsako darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos 

Respublikos įstatymų numatyta tvarka. 

______________ 

 

Susipažinau:  

______________________________ 
 Parašas  

______________________________ 
 Vardas, pavardė 

_______________________________ 
 Data  
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