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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
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pavaduotojo profesinę veiklą.
2. Pareigybės aprašymą tvirtina ir jų vykdymą kontroliuoja Tarnybos vadovas. Jį svarsto
ir keičia tarnybos darbuotojų susirinkimas.
3. Direktoriaus pavaduotojas – asmuo, kuruojantis direktoriaus pavestas tarnybos darbo
sritis, pavaduojantis direktorių tarnyboje, šiam nesant.
4. Direktoriaus pavaduotojas yra pavaldus Tarnybos vadovui, priimamas ir atleidžiamas iš
pareigų Tarnybos vadovo įsakymu.
5. Direktoriaus pavaduotojo pareiginį atlyginimą nustato Tarnybos direktorius.

II. REIKALAVIMAI TARNYBOS DIREKTORIAUS
PAVADUOTOJUI
6. Direktoriaus pavaduotoju gali dirbti asmuo, turintis aukštąjį pedagoginį arba
psichologinį išsilavinimą.
7. Direktoriaus pavaduotojas savo darbe vadovaujasi LR Konstitucija, Respublikos
įstatymais ir poįstatyminiais bei norminiais aktais, LR vyriausybės nutarimais,
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Savivaldybės administracijos direktoriaus, Socialinio departamento Švietimo skyriaus
vedėjo įsakymais, steigėjo patvirtintais Tarnybos nuostatais ir vidaus darbo taisyklėmis,
šiuo pareigybės aprašymu bei tarnybos direktoriaus įsakymais.

8. Jis turi žinoti, išmanyti ir gebėti taikyti savo darbe tarnybos veiklos specifiką, tarnybos
veiklos organizavimo principus, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką, profesinės
etikos reikalavimus.

III.

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO FUNKCIJOS

Direktoriaus pavaduotojas:
9. Kuruoja jam direktoriaus pavestas tarnybos darbo sritis:
9.1. Organizuoja tarnybos šviečiamąjį darbą
9.1.1. Koordinuoja šviečiamojo pobūdžio renginius ugdymo įstaigose
9.1.2. Koordinuoja darbą su spauda
9.2. Organizuoja tarnybos bendradarbiavimą su NVO ir kitomis organizacijomis
9.3. Rūpinasi tarnybos finansine – ūkine veikla.
9.3.1. Rengia Tarnybos strateginius, finansinius planus, biudžeto sąmatą ir vykdo jų
priežiūrą.
9.3.2. Sudaro ūkines ir kitokias sutartis.
9.3.3. Rūpinasi tarnybos materialine - ūkine baze, įrangos įsigijimu ir priežiūra
9.4. Vykdo įstaigos inventorizaciją.
9.5. Atsako už darbų saugą tarnyboje.
9.5.1. Instruktuoja ir kontroliuoja darbuotojus dėl darbų saugos reikalavimų
9.5.2. Užtikrina saugias ir higieniškas darbo sąlygas.
9.6. Pavaduoja direktorių jam išvykus.
9.7. Atsako už nepedagoginių darbuotojų veiklą.
9.8. Atstovauja tarnybą valstybinės valdžios, teisėsaugos ir teisingumo institucijose,
direktoriui išvykus arba direktoriui pavedus.
9.9. Vykdo kitus Tarnybos direktoriaus pavedimus, susijusius su Tarnybos funkcijomis.

III. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO TEISĖS

Direktoriaus pavaduotojas turi teisę:
10. Gauti iš Tarnybos vadovo savo veiklos organizavimui ir vykdymui reikalingą
informaciją.
11. Teikti pasiūlymus administracijai dėl Tarnybos veiklos tobulinimo.
12. Dirbti pagal darbo grafiką, suderinus su Tarnybos poreikiais bei galimybėmis.
13. Kelti savo kvalifikaciją seminaruose, kursuose, konferencijose ir pan.

14. Pasirinkti atostogų laiką suderinus su Tarnybos vadovu.
15. Dirbti papildomai apmokamą darbą pagal turimą specialybę, jei tai neprieštarauja
įstatymams ir netrukdo tiesioginių pareigų atlikimui.
16. Kreiptis pagalbos į Tarnybos kolegas, kitas įstaigas ar asmenis, galinčius suteikti
reikiamą profesinę pagalbą.
17. Gauti atlyginimą, atitinkantį profesinės kvalifikacijos laipsnį.
18. Būti skatinamas, vadovaujantis atitinkamais Vyriausybės nutarimais ir Tarnybos
darbuotojų skatinimo tvarkos taisyklėmis.
19. Atsisakyti vykdyti šiuose nuostatuose nenumatytas užduotis, kurios viršija direktoriaus
pavaduotojo kompetenciją ar pažeidžia profesinę etiką.
20. Dalyvauti profesinių draugijų bei visuomeninių judėjimų veikloje.

V. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ATSAKOMYBĖ

Direktoriaus pavaduotojas atsako už :
21. Šiame pareigybės aprašyme išvardytų pareigų kokybišką ir savalaikį atlikimą bei etikos
normų laikymąsi, įstatymų ir kitų norminių dokumentų vykdymą.
22.

Įforminimą tik tų dokumentų, kurie nepažeidžia įstaigos veiklos funkcijų;

23. Dokumentacijos ar fakto apie asmens įvertinimą ar konsultavimą konfidencialumą ir
saugumą.
24. Numatytų renginių organizavimą ir pravedimą.
25. Tarnyboje esančio inventoriaus, priemonių, įrengimų bei patalpų ir visų materialinių
vertybių apsaugą ir tinkamą naudojimą.
26. Tvarkos palaikymą darbo ir poilsio vietose.
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