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KLAIPEDOS ERNESTO GALVANAUSKO PROFESINIO MOKYMO CENTRO
TRANSPORTO SKYRIAUS VEDEJO
PAREIGYBES APRASYiUAS

I SKYRIUS
PAREIGYBE

-

1. Klaipedos Emesto Galvanausko profesinio mokymo centro (toliau Centro) Transporto
skyriaus vedejo (toliau
vedejas) apra5ymas reglamentuoja specialius reikalavimus Sioms
pareigoms eiti, funkcij as, atsakomybg.
2. Pareigybes grupe - strukttiriniq padaliniq vadovai ir jq pavaduotojai.
3. Pareigybes lygis - A2.
4. Pavaldumas - pavaldus Centro direktoriui.

-

II SKYRIUS
SPECIALUS NNTXALAVIMAI VEDEJUI

turi atitikti Siuos specialius reikalavimus:
5.1. tureti ne Zemesni kaip aukSt4ji universitetini ar jam lygiaverti i5silavinim4 (transporto
inZinerijos profesijq arba transporto paslaugq Svietimo sridiq) ir ne Zemesnes kaip C arba D
transporto priemones kategorijos vairavimo paZymejim4 bei pedagogo kvalifikacij4;
5. Vedejas

5.2. turdti analogi5ko darbo patirties;

5.3. moketi naudotis informacinemis technologijomis, i5manyti jq taikymo galimybes
atliekant savo pareigas;
5.4. taikfii taisyklingos lietuviq kalbos, kalbos kulturos nonnq bei dokumentq valdymo
taisykliq reikalavimus, sklandZiai ir argumentuotai destyti mintis ZodLiuir ra5tu'
5.5. moketi uZsienio (anglq ar vokiediq) kalb4;
5.6. moketi kaupti, sisteminti informacij4;
5.7. moketi savaranki5kai planuoti ir organizuoti savo veikl4, dirbti komandoje, bendrauti,
bendradarbiauti ir teikti konsultacijas;
5.8. gebeti greitai orientuotis ivairiose situacijose, sprgsti iSkilusias problemas ir konfliktus;
5.9. Zinoti etikos ir estetikos pagrindus, dalykinio bendravimo taisykles;
5.10. i5manyti:
5.10.1. dokumentq rengimo bei dokumentq tvarkymo ir apskaitos taisykles;
5.10.2. Lietuvos Respublikos Konstitucij4, administracing teisg, Darbo kodeks4 ir kitus
istatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimus

ir kitq

institucijq teises

aktus,

reglamentuojandius Svietim4, socialing apsaugQ, administravim4, dokumentq valdym4 bei teises
aktus, reglamentuoj andius vairuotoj q mokym4, KET;
5.10.3. darbo organizavimo tvark4, Centro veiklos sritis, nuolatinius korespondentus;
5.10.4. mokymo planq ir programq parengimo metodik4 bei gebeti atlikti mokytojq darbo
krtivio skaidiavimq;
5.11. pasitikrinti sveikat4 ir tureti galiojandi4 Asmens medicining knygelg;
5.12. turdti privalomqiq higienos igfldZiq mokymq paZymejimq.
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III SKYRIUS
VEDEJO FUNKCIJOS
6. Vedejas vykdo tokias funkcijas:

6.1. formuoja transporto skyriaus tikslus ir planus bei numato veiksmus jq igyvendinimui;
6.2. rcngiatransporto skyriaus nuostatus, planuoja ir organizuoja skyriaus darb4;
6.3. dalyvauja sudarant Centro strategini ir metini veiklos planus, Centro istatus, darbo
tvarkos taisykles ir kitus, Centro veikl4 reglamentuojandius dokumentus;
6.4. rengia transporto skyriaus veikl4 reglamentuojandius dokumentus, veiklos apra5us,
Centro direktoriaus isakymq proj ektus;
6.5. analizuoja transporto skyriaus veikl4 ir teikia sifilymus del veiklos efektyvumo didinimo,
materialines bazes gerinimo, skyriaus pletotes ir kt.;
6.6. informuoja direktoriq kas menesi apie suteiktas paslaugas ir finansing skyriaus situacij4;
6.7. planuoja ir sudaro metiniq transporto skyriaus i5laidq s4matq projektus;
6.8. vykdo su transporto skyriumi susijusiq parengtq ir igyvendinamq vidaus dokumentq
kontrolg;
6.9. vykdo vairuotojq pirminio ir profesinio mokymo vie5inim4, naujq klientq paiesk4;
6.10. domisi naujausia informacija, teises aktais, isakymais, susijusiais su vairuotojq rengimo
fr arka, j uo s vykdo ir sup aZind ina p av aldlius darbuotoj us.
6.11. rengia ir tvirtina kasmet (pi.ma einamqjq metq ketvirti) veiksmq p1an4 vairuotojq
mokymo veiklai tobulinti.
6.12. organizuoja vairuotojq pirmini ir profesini mokym4 pagal i5 anksto parengtus pamokq
tvarkara5dius;
6.13. nustato Centro direktoriaus isakymu autotransporto priemoniq vairuotojq grupes
mokymo pr adliq ir pab aigq;
6.14. skiria grupes vadov4, teorijos mokytoj4, vadovaudamasis Centro direktoriaus isakymu;
6.15. skiria kiekvienam mokiniui, vadovaudamasis Centro direktoriaus isakymu, vairavimo

instruktoriq;
6.16. tikrina du kartus per menesi vairavimo lapus ir darc atZymas apie patikrinim4;
6.17. uifril<rina, kad kiekvienas vairuotojq mokytojas ir vairavimo instruktorius savo darbe
vadovautqsi Reikalavimq vairavimo mokykloms apra5u ir Vairuotojq pirminio mokymo tvarkos
apra5u, kitais teises aktais bei vidaus dokumentais reglamentuojandiais vairuotojq mokym4;
6.18. kontroliuoja vairavimo instruktoriq ir teorijos mokytojq darbq, mokomojo transporto
valiavimo mar5rutq laikym4si, reikalauja, kad visi vairuotojq mokytojai ir vairavimo instruktoriai
mokymo metu turetq teminius planus ir kontroliuoja, kad bfitq jq laikomasi;
6.19. ufltil<rina tinkam4 mokymo kokybg, taikant pedagoginius ir metodinius pagrindus.
6.20. organizuoja mokytojq kvalifikacij os kursus, uZsiemimus;
6.2I. rengia priemoniq plan4 vairavimo mokymo procesui tobulinti;
6.22. vykdo mokymo rczultat:q aptarim1 kartu su darbuotojais, vykdandiais pirmini vairuotojq
mokym4, vien4 kart4 menesyje. Analizuoja,,Regitroje" ivykusiq egzamint4rezultatus;
6.23. pildo pavaldZiq darbuotojq darbo laiko apskaitos Ziniara5dius;
6.24. periodi5kai organizuoja keliq eismo taisykliq mokymq ir Ziniq tikrinim4 vairavimo
instruktoriams ir teorijos mokytojams;
6.25. organizuoja autotransporto priemoniq technines apZi[ras, profilaktikas, remontus,
kontroliuoja jq kokybiSk4 atlikim4 ir mechanizmt4, autotransporto priemoniq, atsarginiq daliq
isigijim4;
6.26.konffoliuoja autotransporto priemoniq technini stovi, 5var4 ir komplekti5kum4;
6.27. kontroliuoja, kad darbo irankiai, apsaugines ir gaisro gesinimo priemones b[tq
tvarkingos ir i5bandytos;
6.28. pildo keliones lapq registracijos Zumalq:
6.29. u1til<rina keliones lapuose nurodytq duomenq teisingum4 ir kuro nuraSymo pagristum4;
6.30. rengiapagal keliones lapq duomenis kiekvieno menesio pabaigoje kuro nura5ymo akt4

ir ne veliau, kaip tredi4 kito menesio dien4 ji perduoda buhalterijos skyriaus atsakingam asmeniui;
6.31. sudaro automobiliq eksploataciniq medZiagq, kuro nornas, vykdo panaudojimo
kontrolg;
6.32. vykdo padangq ir akumuliatoriq apskait4;
6.33. koordinuoja tamybinio transporto naudojim4 ir paskirstym4;
6. 3 4. vykdo automobiliq registravim4, perregistravim4,,Regitroj e";
6.35. organizuoja praktinio vairavimo aikSteliq irangos prieLiirq, pasikeitus reikalavimams
inicijuoja naujq vairavimo fig[rq irengim4;
6.3 6. dalyvauj a atliekant metines inventorizacij as ;
6.37. vykdo kitus Centro direktoriaus pavedimus;
6.38. vedejui nesant darbe (del ligos, atostogq, komandiruot6s ar pan.), laikinai jo pareigas eina
direktoriaus paskirtas kitas darbuotojas, atsakingas ui,tai, kad minetosios pareigos butq atliekamos
kokybi5kai, efektyviai ir laiku.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBE
7. Sias pareigas einantis darbuotojas atsako uZ:
7.1. teisingq ir ekonomi5k4 transporto priemoniq naudojim4, kuro, tepalq, atsarginiq daliq
naudoj im4 pagal nustatytas normas;
7.2.tansporto priemoniq techning b[k19, tinkam4 naudojim4, saugojim4,prieLiirq;
7 .3 . patiki:tas materialines vertybes;
7.4. keliq eismo taisykliq laikym4si;
7.5. teising4 apskaitq ir atskaitomybg;
7.6. Zal4padarytq Centrui del savo kaltes ir neatsargumo;
7.7. Liettwos Respublikos istatymq, Centro istatq, vidaus tvarkos taisykliq, dokumentq
rengim4, tvarkym4 ir apskait4 nustatandiq, teises aktq vykdym4;
7.8. anspaudq, spaudq naudojim4 pagal paskirti bei saugojim4;
7.9. saugos darbe, prie5gaisrines saugos ir elektrosaugos reikalavimq laikym4si;
7.10. asmens duomenq teising apsaug4;
7.11. Centro direktoriaus nurodymq vykdym4 ir informacijos pateikim4 laiku;
7.12. emoci5kai saugios mokymo(si) aplinkos Centre puoselejim4, reagavim4 smurt4 ir
patydias pagal Centre nustatyt4 tvarkq;
7.13. ui: skleidimq Lodliu, ra5tu ar kitokiu budu tretiesiems asmenims komercines, dalykines,
finansines bei kitokios konfidencialios informacijos, kuri tapo prieinamair Zinomadirbant Centre.
8. Vedej4 i darb4 priima ir i5 jo atleidlia Centro direktorius Lietuvos Respublikos teises aktq
nustatyta tvarka.
9. Vedejas uZ savo funkcijq nevykdym4 arba netinkam4 vykdym4 atsako darbo tvarkos
taisykliq ir Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka.
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