
Eil. 
Nr. Pareigybės pavadinimas 

Pareigų pavadinimas 
pagal Lietuvos 

profesijų klasifikatorių  
Kodas Grupė  Pareigybės 

lygis Pareigybės funkcijos 

1.  Direktorius Švietimo įstaigos 
vadovas  112036 1 A 

mokyklos direktoriaus pareigybė reikalinga vadovauti mokyklos strateginio 
plano ir metinių veiklos planų, mokyklos švietimo programų rengimui ir 
vykdymui, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti mokyklos veiklą, kad būtų 
užtikrintas jos nuostatuose numatytų tikslų, suformuluotų uždavinių, numatytų 
funkcijų ir kitų veiklos sričių vykdymas, siekti kuo efektyvesnės mokyklos 
švietimo veiklos ir švietimo pagalbos. 

2.  Direktoriaus pavaduotojas 
ugdymui  Pavaduotojas  112036 1 A 

organizuoti m o k y k l o s  ugdymo procesą,  jį planuoti, rūpintis mokinių 
saugumu, organizuoti ir prižiūrėti tiesiogiai pavaldaus pedagoginio personalo 
darbą. 

3.  Vyriausiasis buhalteris Specialistai 241103 3 B 

užtikrinti finansinių operacijų teisėtumą, tinkamą finansinių dokumentų 
įforminimą, kontroliuoti, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami materialiniai 
ir finansiniai ištekliai, užtikrinti, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir 
atskaitomybė laiku pateikiama finansuojančiai įstaigai.  

4.  Bibliotekos vedėjas Specialistai 241103 3 B 

1) komplektavimas – informacijos išteklių kaupimas įvairiose laikmenose; 
2) išteklių apskaita ir apdorojimas – sisteminimas, katalogavimas, tradicinių ir 
elektroninių informacijos paieškos sistemų (IPS) kūrimas ir priežiūra;  
3) informacijos išteklių sklaida;  
4) mokyklos bibliotekos veiklos analizė: tikslų ir uždavinių formulavimas, 
poreikių nustatymas, planavimas, įgyvendinimo priemonių numatymas 

5.  Kompiuterių įrangos 
operatorius  Specialistai 351101 3 B vykdyti techninį kompiuterių įrangos aptarnavimą 

6.  Raštinės vedėjas Specialistai 412005 3 B 

tinkamai organizuoti ir atlikti Mok yk l os  d okumentų rengimą, gautų 
dokumentų registro, duomenų bazių tvarkymą, užtikrinti saugomų 
dokumentų priežiūrą, jų apskaitą, užtikrinti tinkamą dokumentų apsaugą, 
savalaikį ir kvalifikuotą bylų paruošimą tolesniam ilgalaikiam saugojimui. 

7.  Mokytojas (tikyba) Specialistai 233027 3 A2 

i ndividualizuojant ir diferencijuojant ugdomąją veiklą, puoselėti mokinių 
vertybines, demokratines ir pilietines nuostatas, komunikacinius gebėjimus, 
informacinę kultūrą ir gebėjimą savarankiškai kurti savo gyvenimą; atsižvelgus į 
mokinio siekius, polinkius ir gebėjimus, sudaryti jam galimybes įgyti reikiamų 
kompetencijų, karjeros ir profesijos planavimo pagrindų.  

 

8.  Mokytojas (etika) Specialistai 233028 3 A2 
9.  Mokytojas (lietuvių kalba) Specialistai 233001 3 A2 
10.  Mokytojas (anglų k.) Specialistai 233002 3 A2 
11.  Mokytojas (rusų k.) Specialistai 233010 3 A2 
12.  Mokytojas (istorija) Specialistai 233015 3 A2 
13.  Mokytojas (matematika) Specialistai 233013 3 A2 
14.  Mokytojas (IT) Specialistai 233014 3 A2 
15.  Mokytojas (fizika) Specialistai 233020 3 A2 
16.  Mokytojas (geografija) Specialistai 233019 3 A2 
17.  Mokytojas (biologija) Specialistai 233021 3 A2 
18.  Mokytojas (chemija) Specialistai 233022 3 A2 
19.  Mokytojas (muzika) Specialistai 233024 3 A2 
20.  Mokytojas (kūno kultūra) Specialistai 233029 3 A2 
21.  Mokytojas (dailė) Specialistai 233023 3 A2 
22.  Mokytojas (technologijos) Specialistai 233032 3 A2 
23.  Mokytojas (pradinis ugdymas) Specialistai 234101 3 A2 

24.  Mokytojas (neformalus 
švietimas) Specialistai 235301 3 A2 



25.  Klasės vadovas Specialistai 235902 3 A2 

užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, ugdyti tvirtas mokinių dorovės, pilietines, 
tautines bei patriotines nuostatas, laiduoja jų asmenybės galių plėtotę; rūpintis 
pagalbos teikimu mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų ir 
specialiųjų ugdymosi poreikių;   nuolat informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) 
apie jų vaikų ugdymosi poreikius ir pasiekimus. 

26.  Socialinis pedagogas Specialistai 235901 3 A2 
padėti įgyvendinti vaiko ir mokinio teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą 
mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai vaiko ir mokinio socializacijai ir 
pilietinei brandai. 

27.  Logopedas Specialistai 235202 3 A2 
padėti vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, geriau adaptuotis visuomenėje, 
bendruomenėje, mokykloje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes 
lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais 

28.  Ikimokyklinio ugdymo  
auklėtojas Specialistai 234201 3 B ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūra ir jų ugdymas, ryšių su šeima 

palaikymui, tėvų konsultavimas vaikystės pedagogikos klausimais. 

29.  Priešmokyklinio ugdymo 
pedagogas Specialistai 234202 3 B Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybė reikalinga organizuoti 

priešmokyklinį ugdymą 6 m. vaikams, lankantiems mokyklą.  

30.  Meninio ugdymo vadovas  Specialistai 235501 3 B ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų muzikinės veiklos 
organizavimas. 

31.  Direktoriaus pavaduotojas 
ūkio reikalams Specialistai 515101 3 C rūpintis ūkiniais mokyklos reikalais, rengti, sisteminti viešųjų pirkimų analitinę 

medžiagą, vykdyti jos apskaitą ir kontrolę. 

32.  Kasininkas - Apskaitininkas Kvalifikuoti 
specialistai 431110 4 C reikalinga finansų apskaitai mokykloje organizuoti, piniginių lėšų ir turto 

kontrolei bei saugumui užtikrinti. 

33.  Vairuotojas Kvalifikuoti 
specialistai 833101 4 C keleivių (mokinių) vežimas bei autobuso priežiūra 

34.  Atsakingas už elektros ūkį Kvalifikuoti 
specialistai 741103 4 C užtikrinti įstaigai teisės aktuose nustatytų uždavinių įgyvendinimą energetinio 

(elektros) ūkio srityje. 

35.  Elektrikas  Kvalifikuoti 
specialistai 741101 4 C užtikrinti mokyklos pastato, garažų ir teritorijoje esančių elektros įrenginių ir 

elektros instaliacijos tinklo priežiūrą, eksploataciją, gedimų šalinimą 

36.  Darbuotojų saugos ir sveikatos  Kvalifikuoti 
specialistai 325708 4 C konsultuoti darbdavį ir darbuotojus saugos ir sveikatos klausimais ir teikti 

pasiūlymus darbuotojų saugos ir sveikatos būklei gerinti 

37.  Vyriausias virėjas Kvalifikuoti 
specialistai 343401 4 C tinkamai organizuoti ikimokyklinio skyriaus valgyklos darbą ir 

ikimokyklinio skyriaus vaikų maitinimą.  

38.  Katilinės priežiūros 
darbuotojas  

Kvalifikuoti 
specialistai 818201 4 C 

nuolat prižiūrėti, kad būtų tvarkingas šildymo katilas ir visi kiti katilinės 
įrenginiai; išmanyti ir vadovautis tinkamai katilinių eksploatacijai būtinais 
dokumentais 

39.  Sandėlininkas  Kvalifikuoti 
specialistai 432107 4 C 

prekių priėmimo ir išdavimo organizavimas ir kontrolė, atitinkamos apskaitos 
tvarkymas, sandėliuojamų prekių apskaitos tvarkymas, prekių išdavimas 
tikrinimą, poreikių įvertinimą ir naujų atsargų užsakymas 

40.  Auklėtojo padėjėjas Kvalifikuoti 
specialistai 531101 4 C padėti auklėtojai prižiūrėti vaikus, gebėti tinkamai valyti ir prižiūrėti patalpas. 

41.  Valytojas Darbininkai 911209 5 D palaikyti švarą ir tvarką mokyklos teritorijoje 
42.  Kiemsargis Darbininkai 961303 5 D tvarkyti ir palaikyti švarą Mokyklos kiemo teritorijoje 

43.  Darbininkas  Darbininkai 962201 5 D reikalinga atlikti smulkius remonto ir kitus pagalbinius darbus, reikalingus 
tinkamam mokyklos funkcionavimui 

44.  Sargas Darbininkai 962916 5 D užtikrinti pastato, jo teritorijoje ir įstaigos patalpose esančio materialaus ir 
nematerialaus turto apsaugą. 

 


