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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 PERSONALO SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGINIAI NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

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

Centras) Personalo skyriaus specialisto (toliau – Specialistas) pareigoms priimamas dirbti asmuo: 

1.1. turintis aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą; 

1.2. išmanantis Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus, įstaigos struktūrą ir etatus, 

Centro personalo politiką ir strategiją; 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. Specialistas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir 

kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius, Centro įstatais, direktoriaus įsakymais, 

vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, skyriaus nuostatais ir šiais pareiginiais nuostatais. 

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

surašo rašytinę darbo sutartį Centro direktorius. 

4. Specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui. 

5. Specialistas turi būti pareigingas, komunikabilus, darbštus, kūrybiškas, iniciatyvus, 

pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija.  

 

II. PAREIGOS IR FUNKCIJOS 

 

6. Tvarkyti darbuotojų asmens bylas, perduoti jas archyvui pagal patvirtintą bylų 

nomenklatūrą. 

7. Rengti darbuotojų periodinės medicininės apžiūros dokumentus, informuoti darbuotojus 

apie medicininės apžiūros laikotarpius.  

8. Rengti darbuotojų pareigybių sąrašų projektus ir pareigybių aprašymus. 

9. Sudaryti nuomos, bendradarbiavimo sutartis, jas registruoti. 

10. Rengti įsakymų projektus veiklos, komandiruočių ir atostogų klausimais. 

11. Rengti pažymas apie esamus ir buvusius darbuotojus. 

12. Derinti darbuotojų atostogų teikimo grafikus. 

13. Teikti pranešimus SODRAI apie mokinių praktikos laikotarpius. 

14. Vykdyti darbą, kurio metu laiku forminamas darbuotojų priėmimas, perkėlimas ar 

atleidimas pagal darbo įstatymus, nuostatus, instrukcijas ir vadovo įsakymus. 

15. Tvarkyti nustatytos personalo apskaitos dokumentaciją.  

16. Vykdyti kitus Skyriaus vedėjo pavedimus.  

17. Griežtai laikytis konfidencialumo, informacijos slaptumo. 

18. Pavaduoti Skyriaus vedėją, jam nesant darbe (dėl ligos, atostogų, komandiruotės ar 

pan.). 

 

III. TEISĖS 

 

19. Personalo specialistas turi teisę: 
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19.1. tikrinti kaip vykdomi direktoriaus įsakymai, kitų institucijų nutarimai, susiję su 

darbuotojų teisėmis ir garantijomis. 

19.2. kontroliuoti kaip laikomasi vidaus darbo tvarkos taisyklių, pareiginių nuostatų 

reikalavimų. 

19.3. perspėti darbuotojus netinkamai naudojančius pagrindines darbo priemones ir 

inventorių. 

19.4. tobulinti savo kompetenciją, dalyvauti seminaruose, mokymuose bei kituose 

kvalifikacijos kėlimo renginiuose. 

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

21. Teikti pasiūlymus dėl darbuotojų skatinimo ar nuobaudų skyrimo. 

22. Prašyti, kad Centro darbuotojai laiku pateiktų reikiamą informaciją (ataskaitas, 

paaiškinimus ir t. t.). 

23. Naudotis kitomis teisėmis, numatytomis darbo sutartyje.  

 

IV. ATSAKOMYBĖ 

 

24. Specialistas 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 darbuotojas atsako darbo vidaus tvarkos taisyklių 

ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.              

________________________ 
 

 

Susipažinau:  

______________________________ 
 Parašas  

______________________________ 
 Vardas, pavardė 

____________________________ 
 Data  
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