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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,AITVARĖLIS“ DIREKTORIAUS 

PAVADUOTOJO 
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  

 
I SKYRIUS 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖ 
 

1. Direktoriaus pavaduotojo pareigybė priklauso – III pareigybių grupei. 
2. Direktoriaus pavaduotojo pareigybės lygis – A2. 

  3. Direktoriaus pavaduotojo paskirtis – organizuoti lopšelio-darželio ūkinės veiklos 
tvarkymą, užtikrinti ugdymo norminės aplinkos funkcionavimą, efektyvų ūkio objektų ir išteklių 
naudojimą.  

4. Direktoriaus pavaduotojo pavaldumas – lopšelio-darželio ,,Aitvarėlis“ direktoriaus 
pavaduotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas įstaigos direktoriui. 

5. Direktoriaus pavaduotojo pareigybė – konkursinė. 
 

II SKYRIUS 
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI  

 
6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 
6.1. būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro 

kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su 
profesinio bakalauro kvalifikaciniu ar jam prilygintu išsilavinimu ekonomikos, techninių ar 
socialinių mokslų krypties studijų srityje; 

6.2. labai gerai mokėti lietuvių kalbą, išmanyti raštvedybos taisykles, gebėti sklandžiai 
dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 

 6.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ūkio priežiūros ir/arba aptarnavimo 
srityje; 

     6.4. gebėti dirbti programiniu „Microsoft Office“ programiniu paketu (gerai išmanyti MS 
Excel), mokėti naudotis informacinėmis sistemomis (Viešųjų pirkimų ir kt.);  

    6.5. išmanyti ūkinę veiklą biudžetinėje įstaigoje reglamentuojančius teisės aktus ir gebėti 
taikyti juos praktiškai; 

    6.6. mokėti savarankiškai planuoti, valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti 
informaciją; 

    6.7. turėti organizacinių sugebėjimų vadovauti personalui, gebėti dirbti komandoje, 
bendrauti ir bendradarbiauti; 

  6.8. būti darbščiam, sąžiningam, pareigingam, laikytis moralinių ir etinių normų; 
                6.9. privalo išklausyti norminiuose dokumentuose numatytą darbų, priešgaisrinės ir 
civilinės saugos kursus ir gauti atitinkamus pažymėjimus. 

 
III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 



6. Direktoriaus pavaduotojo funkcijos:  
 6.1. koordinuoja aptarnaujančio personalo veiklą, kvalifikacijos tobulinimą, teikia 
metodinę ir kitą reikalingą pagalbą, vertina kuruojamų asmenų profesinį tobulėjimą; 
                6.2. parengia aptarnaujančio personalo vardinius sąrašus, darbo laiko grafikus, darbo laiko 
apskaitos žiniaraščius; 
                6.3. užtikrina darbų, civilinės ir priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą; 
                6.4. instruktuoja, apmoko įstaigos darbuotojus priešgaisrinės, darbų saugos, civilinės 
saugos ir sveikatos klausimais, vykdytus instruktažus įformina registracijos žurnaluose; 
                6.5. Rengia civilinės saugos dokumentaciją ir pateikia ją Civilinės saugos skyriui. 
                6.6. vykdo įstaigos teritorijos, pastato ir patalpų priežiūrą, jų paruošimą naujiems mokslo 
metams; 
                6.7. užtikrina įstaigos funkcionavimą: vandens, šilumos, elektros tiekimą, ryšio paslaugas 
ir kitus komunikacinius patarnavimus; 
                6.8. organizuoja įstaigos aplinkos, pastato, patalpų priežiūrą, užtikindamas, kad ūkis 
funkcionuotų normaliai, nesukeldamas įstaigos veiklos sutrikimų; 
                6.9. užtikrina įstaigos sanitarijos ir higienos (apšvietimo, apšildymo, vandentiekio ir 
kanalizacijos bei kitų sistemų) tvarkingumą, jų techninę būklę, operatyviai šalina gedimus; 
                6.10. tikrina, kaip laikomasi pastatų ir patalpų priežiūros reikalavimų; 
                6.11. vykdo viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas: organizuoja prekių, paslaugų ir 
darbų viešąjį pirkimą, kontroliuoja įstaigoje sudarytų sutarčių vykdymą, tvarko viešųjų pirkimų 
dokumentus, pildo pirkėjų apklausos pažymas, metines viešųjų pirkimų ataskaitas, viešųjų pirkimų 
registracijos žurnalą, rengia metinį prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planą, veda derybas su 
įvairiais materialinių išteklių bei paslaugų tiekėjais, inicijuoja įvairių sutarčių sudarymą ir kt.; 

6.12. rengia pirkimo-pardavimo sutarčių projektus; 
6.13. dalyvauja rengiant sąmatas; 
6.14. aprūpina įstaigos darbuotojus reikalingomis valymo, dezinfekavimo, plovimo 

priemonėmis, jas išduoda pavaldiems darbuotojams pasirašytinai, supažindina juos su naudojimosi 
instrukcijomis; 

6.15. aprūpina baldais, reikalingomis priemonėmis, inventoriumi, kanceliarinėmis ir 
kitomis prekėmis; 

6.16. vykdo trumpalaikio ir ilgalaikio turto įsigijimą, padalijimą ir priežiūrą; 
6.17. atlieka įstaigos materialaus ir nematerialaus turto inventorizaciją; 
6.18. veda prisiimtų materialinių vertybių apskaitą; 
6.19. tvarko dokumentacijos plane jam priskirtus dokumentus ir perduoda į įstaigos 

archyvą; 
6.20. užtikrina vėliavų iškėlimą Lietuvos Respublikos Valstybės vėliavos ir kitų vėliavų 

įstatymo nustatyta tvarka; 
6.21. teikia statistines ataskaitas, teikia informaciją apie įstaigos ūkinę veiklą pagal savo 

kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka; 
  6.22. griežtai laikosi vidaus ir darbo tvarkos taisyklių, darbų civilinės ir priešgaisrinės 

saugos reikalavimų; 
  6.23. pavaduoja įstaigos direktorių jo nesant; 
  6.24. derina su įstaigos vadovu direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašyme nurodytų 

darbų vykdymo eiliškumą ir vykdo kitus vienkartinio pobūdžio direktoriaus pavedimus, susijusius 
su šios pareigybės funkcijomis.  

 



IV SKYRIUS  
ŠIAS  PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS 

 

7. Direktoriaus pavaduotojo teisės:  
7.1. dalyvauti darbo grupių ir komisijų veikloje pagal savo kompetenciją; 
7.2. gauti iš direktoriaus ir kitų įstaigos darbuotojų informaciją, būtiną veiksmingai atlikti 

užduotis ir pavedimus; 
7.3. teikti siūlymus įstaigos ūkinės veiklos, materialinio aprūpinimo, darbuotojų ir vaikų 

saugumo tobulinimo klausimais; 
7.4. gauti savalaikį aprūpinimą darbui skirtomis priemonėmis (IT), būtinomis 

individualios saugos priemonėmis ir kt.; 
7.5. gauti pareiginę algą, priemoką, premiją ar kitas įstatymu numatytas pašalpas; 
7.6. atostogauti įstatymo nustatyta tvarka ir naudotis Vyriausybės numatytomis 

lengvatomis; 
7.7. sužinoti apie darbo aplinkoje esančius sveikatai pavojingus ir kenksmingus 

veiksnius; 
7.8. dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose pagal parengtą įstaigos darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimo planą vieneriems metams, tobulinti darbo įgūdžius, siūlyti darbo 
tobulinimo būdus; 

7.9. atsisakyti atlikti užduotį ar pavedimą, jeigu duota užduotis ar pavedimas prieštarauja 
Lietuvos Respublikos įstatymams, Vyriausybės nutarimams ar pažeidžia žmogaus orumą; 

7.10. dalyvauti įstaigos savivaldoje, renginiuose, visuomeninių organizacijų veikloje, 
atitinkančioje Lietuvos Respublikos įstatymus; 

7.11. ginti pažeistas savo teises ir teisėtus interesus. 
 

V SKYRIUS 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTO ATSAKOMYBĖ  

 
8. Direktoriaus pavaduotojas atsakingas už: 
8.1. kokybiškai ir laiku jam priskirtų funkcijų atlikimą; 
8.2. rengiamų dokumentų duomenų teisėtumą ir parengimą laiku; 
8.3. informacijos, laikomos įstaigos komercine ar tarnybine paslaptimi, neplatinimą ir 

asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka; 
8.4. jam patikėto inventoriaus ir perduotų darbo įrankių naudojimą pagal paskirtį ir jų 

saugumą; 
 8.5. darbų saugos, civilinės saugos, priešgaisrinės saugos instrukcijų, vidaus ir darbo 
tvarkos taisyklių bei šio pareigybės aprašymo vykdymą; 

9. Direktoriaus pavaduotojas už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsako 
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 
____________________________________________  

 
 
Pareigybės aprašymą perskaičiau, susipažinau, supratau, įsipareigoju vykdyti:  
 
___________________________________________________  
(darbuotojo vardas, pavardė, parašas, data) 
 


