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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 TRANSPORTO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGINIAI NUOSTATAI 

 

1. BENDROJI  DALIS 

 

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

Transporto 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. pareigoms priimamas dirbti asmuo privalo turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka 

įgytą ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį inžinerijos srities išsilavinimą (transporto 

inžinerijos profesijų arba transporto paslaugų švietimo sričių) išsilavinimą ir ne žemesnės kaip C 

arba D transporto priemonės kategorijos vairavimo pažymėjimą.  

3.2. pedagogo kvalifikaciją;  

3.3. turėti organizacinio darbo patirtį, greitą orientaciją aiškinantis įstatymus ir kitus normatyvinius 

dokumentus, sugebėti savarankiškai organizuoti darbą, bendrauti su visuomene, logiškai ir 

suprantamai dėstyti savo mintis, intelektualus, strateginis mąstymas; 

3.4. mokėti užsienio (anglų ar vokiečių) kalbą ne mažesniu kaip B2 lygiu pagal Europos bendruosius 

kalbų metmenis; 

3.5. gerai mokėti naudotis informacinėmis technologijomis; 

3.6. išmanyti dokumentų rengimo, valdymo ir apskaitos reikalavimus. 

4. Skyriaus vedėjas turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija ir įstatymais, Lietuvos  

Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais švietimą, socialinę 

apsaugą, administravimą, darbo santykių reguliavimą, darbuotojų saugos ir sveikatos darbe 

įstatymu, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimais ir sugebėti jais vadovautis darbe.  

5. Skyriaus vedėjas turi būti pareigingas, darbštus, kūrybiškas, iniciatyvus, pasižymėti  

nepriekaištinga profesine reputacija: elgesiu ir veikla nepažeisti pedagoginės etikos principų ir 

taisyklių. 

6. Skyriaus vedėjas pavaldus Centro direktoriui. 

7. Skyriaus vedėjui pavaldūs: mokymo dalies organizatorius, vairuotojų mokytojai, vairavimo 

instruktoriai. 

8. Savo darbe vadovautis svarbiausiais teisės aktais susijusiais su vairuotojų mokymu, teisės aktais, 

reglamentuojančiais profesionalių vairuotojų mokymą, darbo taisyklėmis ir šiais pareiginiais 

nuostatais. 

 

II. PAREIGOS IR FUNKCIJOS 

 

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

taisykles ir kitus Centro veiklą reglamentuojančius dokumentus.  
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10. Rengti visus su transporto skyriumi susijusius dokumentus, veiklos aprašus, Centro direktoriaus 

įsakymų projektus.  

11. Informuoti direktorių kas mėnesį apie suteiktas paslaugas ir finansinę skyriaus situaciją. 

12. Vykdyti su transporto skyriumi susijusių parengtų ir įgyvendinamų vidaus dokumentų kontrolę. 

13. Vykdyti vairuotojų pirminio ir profesinio mokymo viešinimą, naujų klientų paiešką. 

14. Sekti naujausią informaciją, teisės aktus, įsakymus susijusius su vairuotojų rengimo tvarka, juos 

vykdyti ir perteikti pavaldiems darbuotojams. 

15. Kasmet (pirmą einamųjų metų ketvirtį) parengti ir patvirtinti veiksmų planą vairuotojų mokymo 

veiklai tobulinti. 

16. Organizuoti vairuotojų pirminį ir profesinį mokymą pagal iš anksto parengtus pamokų 

tvarkaraščius. 

17. Nustatyti Centro direktoriaus įsakymu autotransporto priemonių vairuotojų grupės mokymo 

pradžią ir pabaigą. 

18. Centro direktoriaus įsakymu paskirti grupės vadovą, teorijos mokytoją. 

19. Kiekvienam mokiniui Centro direktoriaus įsakymu paskirti vairavimo instruktorių. 

20. Du kartus mėnesyje tikrinti vairavimo lapus ir daryti atžymas apie patikrinimą. 

21. Užtikrinti, kad kiekvienas vairuotojų mokytojas ir vairavimo instruktorius savo darbe vadovautųsi 

Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašu ir Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašu bei 

kitais teisės aktais reglamentuojančiais vairuotojų mokymą.  

22. Reikalauti, kad visi vairuotojų mokytojai ir vairavimo instruktoriai mokymo metu turėtų teminius 

planus ir kontroliuoti, kad būtų jų laikomasi. 

23. Užtikrinti tinkamą mokymo kokybę, taikant pedagoginius ir metodinius  pagrindus. 

24. Organizuoti mokytojų kvalifikacijos kursus, užsiėmimus, tikrinti kelių eismo taisyklių žinias. 

25. Rengti priemonių planą vairavimo mokymo proceso tobulinimui. 

26. Kartu su darbuotojais, vykdančiais pirminį vairuotojų mokymą, vieną kartą mėnesyje vykdyti 

mokymo rezultatų aptarimą. 

27. Analizuoti „Regitroje“ įvykusių egzaminų rezultatus. 

28. Pildyti pavaldžių darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius. 

29. Periodiškai organizuoti  vairavimo instruktorių  kelių eismo taisyklių mokymą ir žinių tikrinimą. 

30. Organizuoti autotransporto priemonių technines apžiūras, profilaktikas, remontus, kontroliuoti  jų 

kokybišką atlikimą ir mechanizmų, autotransporto priemonių, atsarginių dalių įsigijimą. 

31. Kontroliuoti autotransporto priemonių techninį stovį, švarą ir komplektiškumą. 

32. Pagal kelionės lapų duomenis kiekvieno mėnesio pabaigoje parengti kuro nurašymo aktą ir ne 

vėliau, kaip pirmą kito mėnesio dieną jį perduoti buhalterijos skyriaus atsakingam asmeniui. 

33. Sudaryti  automobilių eksploatacinių medžiagų, kuro  normas, vykdyti panaudojimo kontrolę. 

34. Vykdyti priskirtų mašinų vykimo pagal nustatytus maršrutus kontrolę. 

35. Vykdyti  automobilių registravimą, perregistravimą ,,Regitroje”. 

36. Organizuoti praktinio vairavimo aikštelių įrangos priežiūrą, pasikeitus reikalavimams, inicijuoti 

naujų vairavimo figūrų įrengimą. 

37. Vykdyti kitus Centro direktoriaus pavedimus. 

38. 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. 

 

III. TEISĖS 

 

39. Turėti tinkamas darbo ir poilsio sąlygas, teisės aktų nustatytas socialines ir kitas garantijas. 
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40. Reikalauti, kad profesijos mokytojai, vairavimo instruktoriai rengtų ir kauptų mokymo ir 

mokymosi medžiagą, įtaigiai, kvalifikuotai ir suprantamai pateiktų dėstymo dalyko medžiagą, 

diegtų mokymo naujoves. 

41. Kontroliuoti pavaldžių darbuotojų darbą, nurodyti  jų darbo trūkumus ir nesklandumus bei pavesti 

juos ištaisyti. 

42. Nustatyta tvarka tarpininkauti dėl darbuotojų skatinimo bei skiriant drausmines nuobaudas. 

43. Atlikti mokytojų ir vairavimo instruktorių darbo patikrinimus. 

44. Reikalauti, kad darbuotojai laiku įvykdytų visus pavedimus. 

45. Nepriimti iš darbuotojų neteisingai ir netvarkingai parengtų dokumentų. 

46. Informuoti direktorių apie mokymo proceso eigą ir problemas. 

47. Teikti pasiūlymus dėl vairuotojų mokymo kokybės gerinimo. 

48. Teikti pasiūlymus dėl mokymo programų koregavimo ar naujų kūrimo.  

49. Teikti pasiūlymus administracijai skyriaus veiklos gerinimo klausimais. 

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

51. Naudotis kitomis teisėmis, numatytomis darbo sutartyje, darbo tvarkos taisyklėse. 

 

IV. ATSAKOMYBĖ 

 

52. Skyriaus vedėjas atsako už: 

52.1. teisingą ir ekonomišką transporto priemonių naudojimą, kuro, tepalų, atsarginių dalių naudojimą 

pagal nustatytas normas; 

52.2. teisingą apskaitą ir atskaitomybę; 

52.3. žalą padarytą Centrui dėl savo kaltės ir neatsargumo; 

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

aktų vykdymą; 

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

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

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

įstaigoje. 

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

įstatymų numatyta tvarka. 

______________________ 

 

 

Susipažinau:  

______________________________ 

  Parašas  

______________________________ 

  Vardas, pavardė 

_______________________________ 

  Data  
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