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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS PROFESINIO MOKYMO IR REABILITACIJOS 

CENTRO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR REABILITACIJOS SKYRIAUS VEDĖJO 

PAREIGINIAI NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS  

 

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

Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos 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 vedėjas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus: 

3.1. turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgytą auštąjį biomedicininį 

universitetinį išsilavinimą, turi patirtį biomedicinos ir pedagogikos srityje;  

3.2. gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą ir bent vieną užsienio kalbą; 

3.3. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis. 

3.4. išmanyti dokumentų rengimo, valdymo ir apskaitos reikalavimus; 

3.5. darbuotojas turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitų institucijų teisės aktais, reglamentuojančiais švietimą, socialinę 

apsaugą, profesinį mokymą ir sugebėti jais vadovautis darbe; 

3.6. žinoti etikos ir estetikos pagrindus, dalykinio bendravimo taisykles ir laikytis jų bendraujant 

su klientais ir kolegomis. 

4. Skyriaus vedėjas turi: 

4.1. analizuoti, sisteminti, apibendrinti ir valdyti informaciją ir rengti veiklos dokumentus, 

išvadas, teikti pasiūlymus mokymo turinio ir kokybės politikos klausimais; 

4.2. išmanyti mokymo planų ir programų parengimo metodiką; 

4.3. gebėti atlikti mokytojų darbo krūvio skaičiavimą. 

5. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Centro direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

6. Skyriaus vedėjas darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, norminiais aktais, 

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

ir direktoriaus pavaduotojo ugdymui nustatytomis užduotimis, šiais pareiginiais nuostatais.  

7. Skyriaus vedėjui 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. Dalyvauti sudarant Centro strateginį ir metinį veiklos planus, Centro įstatus, darbo tvarkos 

taisykles ir kitus Centro veiklą reglamentuojančius dokumentus. 

9. Vadovauti tyrimų atlikimui, analizuojant darbo rinką, neįgaliųjų bei mokinių įdarbinimo 

galimybes, teikiamų paslaugų kokybę ir kt.  

10. Organizuoti Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyriaus (toliau skyriaus) veiklą, 

užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę. 

11. Vadovauti skyriaus veiklos planų, metinių veiklos programų, profesinio mokymo ir profesinės 

reabilitacijos programų rengimui, plėtrai, atnaujinimui.  

12. Programas suderinti, teikti įstaigos vadovui patvirtinti.  

13. Rūpintis skyriaus intelektualiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, teisės aktų nustatyta 

tvarka disponuoti skyriaus turtu ir lėšomis; 
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14. Užtikrinti informacijos apie centro vykdomas programas, teikiamas paslaugas, skyriaus veiklą 

sklaidą. 

15. Inicijuoti paslaugų plėtrą. 

16. Bendradarbiauti bei rengti bendradarbiavimo sutartis profesinės reabilitacijos, profesinio 

mokymo paslaugas teikiančiomis institucijomis bei medicininės reabilitacijos paslaugas teikiančiomis 

institucijomis bei kitomis institucijomis, teikiančiomis paslaugas mokiniams ir neįgaliems asmenims. 

17. Inicijuoti skyriaus metinių ataskaitų rengimą, stebėti, analizuoti profesinės reabilitacijos ir 

profesinio mokymo programų vykdymą, rezultatus, nustatyta tvarka atsiskaityti už skyriaus darbo 

rezultatus. 

18. Inicijuoti darbo rinkos vertinimą, poreikius, tendencijas, atsižvelgiant į rinkos pokyčius 

inicijuoti profesinės reabilitacijos ir profesinio mokymo programų korekcijas bei naujų programų 

ruošimą, licencijavimą. 

19. Teikti direktoriui informaciją apie darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo bei atestacijos poreikį. 

20. Atstovauti skyriaus interesus kitose institucijose, įmonėse, įstaigose, organizacijose ir pan. 

21. Analizuoti teisinę bazę, reglamentuojančią profesinės reabilitacijos vykdymą.  

22. Organizuoti atvirų durų dienas. 

23. Atlikti veiklos savianalizę. 

 

III. TEISĖS 

24. Skyriaus vedėjas turi teisę:  

24.1. turėti tinkamas darbo ir poilsio sąlygas, teisės aktų nustatytas socialines ir kita garantijas; 

24.2. teikti pasiūlymus dėl mokymo programų koregavimo ar naujų kūrimo; 

24.3. teikti pasiūlymus administracijai skyriaus veiklos gerinimo klausimais; 

24.4. nepriimti iš darbuotojų neteisingai ir netvarkingai parengtų dokumentų; 

24.5. teikti pasiūlymus dėl mokymo kokybės gerinimo;  

24.6. informuoti direktorių, direktoriaus pavaduotoją ugdymui apie mokymo proceso eigą ir 

problemas; 

24.7. tobulinti savo kvalifikaciją ir gilinti žinias reikalingas tiesioginėms pareigoms atlikti. 

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

 

IV. ATSAKOMYBĖS  

 

25. Skyriaus vedėjas atsako už : 

25.1. Lietuvos Respublikos įstatymų, Centro įstatų, tvarkos taisyklių ir kitų švietimo  politiką, 

dokumentų valdymą nustatančių dokumentų ir teisės aktų vykdymą; 

25.2 mokymo sistemos ir kokybės tobulinimą; 

25.3. priskirtų materialinių vertybių išsaugojimą;  

25.4. pirminio profesinio mokymo ir reabilitacijos skyriaus darbuotojų veiksmus, vykdant 

pirminio profesinio mokymo formalų ir neformalų mokymą, neįgaliųjų profesinį mokymą; 

25.5. saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų  pažeidimus; 

25.6. neskleidimą žodžiu, raštu ar kitokiu būdu tretiesiems asmenims komercinės, dalykinės, 

finansinės bei kitokios konfidencialios informacijos, kuri tapo prieinama ir žinoma dirbant įstaigoje. 

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

įstatymų numatyta tvarka. 

____________________________ 

 

Susipažinau:  
______________________________ 
 Parašas  

______________________________ 
 Vardas, pavardė 

_______________________________ 
 Data  
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