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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 PROJEKTO VADOVO PAREIGINIAI NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

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

Projektoto vadovo pareiginiai nuostatai reglamentuoja darbuotojo, dirbančio Centre pagal darbo sutartį, 

darbinę veiklą. 

2. Projekto vadovą priima į darbą ir atleidžia iš jo Centro direktorius. 

3. Projekto vadovo pareigoms priimamas asmuo, turintis Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka įgytą socialinių mokslų studijų srities edukologijos, psichologijos, socialiogijos 

arba vaYbos ir viešojo administravimo aukštąjį universitetinį išsilavinimą. 

4. Projekto vadovas tiesiogiai pavaldus direktoriui. 

5. Projekto vadovas turi:  

5.1. 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, 

gaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimus ir gebėti juos taikyti praktiškai;  

5.2. būti susipažinęs su ES struktūrinių ir tarptautinių fondų, nacionalinių projektų 

rengimu, administravimu, įgyvendinimu ir gebėti juos rengti; 

5.3. mokėti užsienio (anglų ar vokiečių) kalbą C 1 lygiu pagal Europos bendruosius kalbų 

metmenis; 

5.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir 

apskaitos bei tarptautinio susirašinėjimo taisykles; 

5.5. valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, reikalingą projektams 

koordinuoti ir administruoti bei rengti Centro veiklos ir kitus dokumentus; 

5.6. žinoti etikos ir estetikos pagrindus, dalykinio bendradarbiavimo taisykles ir laikytis jų 

bendraujant su partneriais, klientais bei kolegomis. 

5.7. vykdyti saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės saugos ir elektrosaugos reikalavimus, 

laikytis mokyklos darbo tvarkos taisyklių;  

6. Projekto vadovas turi būti pareigingas, mandagus, tolerantiškas, darbštus, kūrybingas, 

iniciatyvus, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu ir veikla nepažeisti etikos 

principų ir taisyklių. 

7. Projekto vadovas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, norminiais 

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

direktoriaus nustatytomis užduotimis, šiais pareiginiais nuostatais. 

8. Projekto vadovui 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 

 

9. Bendradarbiauti su kitomis valstybės ir valdymo institucijomis bei socialiniais 

partneriais. 

10. Sekti informaciją, susijusią su kvietimais dalyvauti Europos Sąjungos, nacionaliniuose 

ir kituose projektuose, programose, konkursuose. 

11. Rengti ir koordinuoti tarptautinius, nacionalinius, regioninius bei vietos projektus ir 

juos įgyvendinti, administruoti. 
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12. Pagal kompetenciją organizuoti seminarus, mokymus, stažuotes, susitikimus su 

ekspertais, partneriais, priėmimus bei kitus renginius tarptautinio, nacionalinio bendradarbiavimo 

klausimais. 

13. Užtikrinti, kad laiku būtų parengti tarpinių ir baigiamųjų tarptautinių, nacionalinių ir 

kitų projektų ataskaitos. 

14. Dalyvauti mokymuose, seminaruose, konferencijose susijusiose su skyriaus funkcijų 

vykdymu. 

15. Saugoti konfidencialumą, susijusią su rengiamų projektų idėjomis. 

16. Organizuoti edukacinius renginius (konferencijas, parodas, darbo patirties sklaidos ir 

kitus renginius) projektų įgyvendinimo laikotarpiu. 

17. Informuoti žiniasklaidą, visuomenę apie Centre įgyvendinamus projektus, programas,  

profesinio mokymo ir kitas programas, projektus, susitikimus, renginius.  

18. Rengti veiklos planus bei metines ataskaitas. 

19. Užtikrinti dokumentų saugumą ir jų perdavimą į Centro archyvą. 

20. Vykdyti kitus Centro direktorius pavedimus. 

 

III. TEISĖS 

 

21. Projekto vadovas turi teisę:  

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

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

elektrosaugos bei higienos reikalavimams, apie tai pranešti direktoriui;  

21.3. teikti pastabas ir pasiūlymus Centro administracijai darbo klausimais;  

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

garantijas; 

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

21.6. prašyti Centro darbuotojų pagalbos ir gauti iš jų tinkamą informaciją pareigoms 

atlikti;  

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

 

IV. ATSAKOMYBĖ 

 

22. Projekto vadovas atsako už:  

22.1. nurodytų pareigų vykdymą;  

22.2. informacijos susijusios su projektų rengimu ir įgyvendinimu konfidencialumą; 

22.3. savalaikį ir teisingą ataskaitų pateikimą Įgyvendinančiai institucijai; 

22.4. patikėtų materialinių vertybių išsaugojimą ir apsaugą;  

22.5. tinkamą lėšų panaudojimą projekto įgyvendinimo metu; 

22.6. projekto apskaitos organizavimą teisės aktų nustatyta tvarka; 

22.7.  priešgaisrinės, darbų saugos ir sanitarijos reikalavimų laikymąsi patalpose; 

22.8.  žalą padarytą įmonei dėl savo kaltės ar neatsargumo; 

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

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

Respublikos įstatymų numatyta tvarka. 

______________ 
 

Susipažinau:  

______________________________ 
 Parašas  

______________________________ 
 Vardas, pavardė 

_______________________________ 
 Data  
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