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 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 MOKYMO DALIES ADMINISTRATORIAUS PAREIGINIAI NUOSTATAI 

I. BENDROJI DALIS 

 

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

Centras) mokymo dalies administratoriaus (toliau – Administratorius) pareigybės aprašymas 

reglamentuoja administratoriaus, dirbančio Centre pagal darbo sutartį, darbinę veiklą. 

2. Administratorių priima į darbą ir iš jo atleidžia Centro direktorius. 

3. Administratorius, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus: 

3.1. turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgytą aukštąjį universitetinį 

socialinių mokslų studijų srities edukologijos, psichologijos, sociologijos arba vadybos ir 

administravimo krypties išsilavinimą;  

3.2. būti pareigingas, darbštus, kūrybiškas, iniciatyvus, pasižymintis nepriekaištinga 

profesine reputacija: elgesiu ir veikla nepažeidžiantis etikos principų ir taisyklių;  

3.3. gerai mokėti naudotis informacinėmis technologijomis; 

3.4. išmanyti dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kalbos 

kultūros normas; 

3.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, administracine teise, Darbo 

kodeksu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitų institucijų teisės 

aktais, reglamentuojančiais švietimą, socialinę apsaugą, administravimą, dokumentų valdymą, ir 

sugebėti jais vadovautis darbe.  

4. Administratorius turi: 

4.1. rengti, kaupti ir sisteminti Centro veiklos ir kitus dokumentus; 

4.2. žinoti Centro veiklos sritis; 

4.3. nuolatinius korespondentus; 

4.4. išmanyti darbo organizavimo tvarką; 

5. Administratorius tiesiogiai pavaldus Centro Transporto skyriaus vedėjui. 

6. Administratorius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais 

norminiais aktais, reglamentuojančiais Centro veiklą, Centro darbo tvarkos taisyklėmis, direktoriaus 

įsakymais, direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų bei Vairuotojų mokymo skyriaus nustatytomis 

užduotimis ir šiais pareiginiais nuostatais. 

7. Administratoriaus nesant darbe (dėl ligos, atostogų, komandiruotės ar pan.), laikinai jo 

pareigas eina direktoriaus paskirtas kitas darbuotojas, atsakingas už tai, kad minėtosios pareigos 

būtų atliekamos kokybiškai, efektyviai ir laiku. 

 

II. PAREIGOS IR FUNKCIJOS 

 

8. Sekti naujausią informaciją, teisės aktus, įsakymus susijusius su vairuotojų rengimo 

tvarka, supažindinti apie pakeitimus kitus Transporto skyriaus darbuotojus. 

9. Savo darbe vadovautis svarbiausiais aktais, susijusiais su vairuotojų pirminiu ir tęstiniu 

mokymu, teisės aktais, reglamentuojančiais profesionalių vairuotojų mokymą, darbo taisyklėmis ir 

šiais pareiginiais nuostatais. 

10. Rengti ir registruoti pirminio vairuotojų mokymo sutartis, profesinio mokymo sutartis, 

vairuotojų mokymo skyriaus profesinio mokymo sutartis; vairuotojų mokymo skyriaus alkoholio 

žalos sutartis; vairuotojų mokymo skyriaus papildomo mokymo sutartis; pirminio vairuotojų 

mokymo sutartis; vairuotojų žinių ir įgūdžių tobulinimo sutartis; vairuotojų papildomo mokymo 
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kurso baigimo pažymėjimus; vairuotojų privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą 

žmogaus sveikatai kurso baigimo pažymėjimus. 

11. Užpildyti mokinių praktinio vairavimo pamokų planavimo lapus (toliau grafikus), 

supažindinti su jais mokinius. Kiekvienam mokiniui grafikas sudaromas individualiai dviem 

egzemplioriais, po to mokinys grafiką pasirašo, įsipareigodamas jo  laikytis, vienas egzempliorius 

lieka mokiniui. Esant būtinumui (transporto priemonės gedimui, instruktoriaus ar mokinio ligos 

atveju, kitoms nenumatytoms aplinkybėms) grafikuose atliekami reikalingi pakeitimai. Su grafikais 

supažindinami instruktoriai, kontroliuojamas grafikų vykdymas. Esant nukrypimams, kurie galėtų 

pakenkti savalaikiam mokinių grupės baigimui, informuoti vairuotojų mokymo skyriaus vadovą ar 

direktorių apie esamą padėtį.   

12. Tinkamai tvarkyti transporto priemonių vairuotojų mokymo apskaitos dokumentaciją: 

12.1. atspausdinti  transporto priemonių vairuotojų mokymo sutartis, užregistruoti jas 

žurnale eilės tvarka ir pateikti grupės vadovui, kad  organizuotų jų pasirašymą. 

12.2. parengti transporto priemonių  vairuotojų mokymo grupių sąrašus. 

12.3. atspausdinti praktinio vairavimo lapus, juos užregistruoti specialioje kompiuterinėje 

programoje. 

12.4. pagal nustatytą mokymo tvarką išduoti praktinio vairavimo lapus. 

12.5. trijų dienų laikotarpyje nuo vairuotojų mokymo grupės registravimo datos perduoti VĮ 

„Regitra“ mokinių sąrašą. 

12.6. paruošti kurso baigimo protokolą ir pateikti egzaminų komisijos pirmininkui. 

12.7. priimti iš grupės vadovo kurso baigimo protokolą ir užpildytą mokymo apskaitos 

žurnalą. 

12.8. priimti iš vairavimo instruktorių vairavimo lapus, kurie sėkmingai baigė praktinį 

vairavimą ir įregistruoti praktinio vairavimo baigimo datą kompiuterinėje duomenų bazėje. 

12.9. patikrinti vairavimo lapų užpildymo tvarkingumą ir valandų skaičių. 

12.10. sėkmingai baigus teorinį mokymą ir praktinį vairavimą,  atspausdinti, užregistruoti ir 

išduoti  transporto priemonių vairuotojų kursų baigimo liudijimus. 

12.11. kursų baigimo duomenis perduoti VĮ „Regitra“. 

12.12. ruošti  transporto priemonių vairuotojų  mokymo grupių dokumentų bylas, susegant  

mokymo sutartis, vairavimo lapus, praktinio ir teorinio mokymo teminius planus kartu su teorinio 

mokymo žurnalu. 

13. Teikti informaciją telefonu, priimti lankytojus ir suteikti jiems prašomą informaciją, 

susijusią su rūpimo klausimo išnagrinėjimu, informuoti interesantus apie priėmimą mokytis, 

mokymo programas, mokymosi tvarką, teikiamas mokymo paslaugas, suteikti jiems kitą reikiamą 

informaciją. 

14. Rengti įsakymų projektus dėl  profesinio mokymo mokinių grupių komplektavimo, 

mokinių priėmimo, išbraukimo iš sąrašų. 

15. Rengti įsakymų projektus dėl mokinių profesinio mokymo diplomų ir baigimo 

pažymėjimų išdavimo. 

16. Spausdinti mokinių profesinio mokymo diplomus ir baigimo pažymėjimus bei vykdyti 

jų registraciją. 

17. Sudaryti trišales mokinių praktinio mokymo sutartis ir jas registruoti. 

18. Rengti įsakymų projektus dėl mokinių praktinio mokymo.  

19. Rengti pažymas, charakteristikas ir kitus su vairuotojų mokymo grupių mokiniais 

susijusius dokumentus. 

20. Tvarkyti vairuotojų mokymo grupių mokinių apskaitą, vesti duomenis į Švietimo 

informacinę duomenų bazę. 

21. Užtikrinti dokumentų saugumą, dokumentų perdavimą į Centro archyvą. 

22. Tinkamai ir laiku atlikti kitus direktoriaus, Transporto skyriaus vedėjo pavedimus.  
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III. TEISĖS 

 

23. Susipažinti su Centro veiklą reglamentuojančiais dokumentais, savivaldos organų 

nutarimais ir kitais dokumentais. 

24. Turėti būtinas darbo sąlygas ir tinkamai įrengtą darbo vietą. 

25. Tobulinti savo kvalifikaciją ir gilinti žinias, reikalingas tiesioginėms pareigoms atlikti.  

26. Reikalauti, kad vairuotojų mokymo skyriaus mokytojai užtikrintų tvarkingą 

besimokančiojo kortelės užpildymui reikalingų duomenų pateikimą. 

27. Nepriimti iš profesijos mokytojų ir vairavimo instruktorių neteisingai ir netvarkingai 

parengtų dokumentų. 

28. Sistemingai informuoti Transporto skyriaus vedėją apie vairuotojų mokymo proceso 

eigą ir problemas. 

29. Teikti pasiūlymus  dėl vairuotojų mokymo kokybės gerinimo. 

30. Naudotis kitomis Lietuvos Respublikos norminiuose dokumentuose ir darbo sutartyje 

numatytomis teisėmis. 

 

IV. ATSAKOMYBĖ 

 

31. Administratorius atsako už: 

31.1. Lietuvos Respublikos įstatymų, Centro įstatų, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų 

rengimą, tvarkymą ir apskaitą nustatančių, teisės aktų vykdymą; 

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

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

31.4. saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir elektrosaugos reikalavimų vykdymą; 

31.5. Centro direktoriaus ir Transporto skyriaus vedėjo pavedimų vykdymą. 

32. Už savo funkcijų netinkamą vykdymą administratorius atsako darbo tvarkos taisyklių ir 

Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka. 

__________________________ 
 

 

Susipažinau:  
______________________________ 
 Parašas  

______________________________ 
 Vardas, pavardė 

_______________________________ 
 Data  
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