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2017 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. V-309 (1.3)
TRANSPORTO SKYRIAUS NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1. Transporto skyrius yra Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro
struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus centro direktoriui.
2. Transporto skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, vadovaujasi
Lietuvos Respublikos įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais, Klaipėdos Ernesto Galvanausko
profesinio mokymo centro nuostatais ir darbo reglamentu, direktoriaus įsakymais, Lietuvos
Respublikos Susisiekimo ministro įsakymais, reglamentuojančiais transporto priemonių vairuotojų
pirminio mokymo, papildomo mokymo ir pavojingus krovinius vežančių transporto priemonių
vairuotojų mokymui skirtais įsakymais(aprašais), kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.
3. Šie nuostatai reglamentuoja Transporto skyriaus uždavinius, funkcijas, teises ir darbo
organizavimą.
4. Skyriaus struktūra nuostatai ir pareigybių aprašymai patvirtinti mokymo centro
direktoriaus įsakymu.
5. Transporto skyriuje nustatomos teikiamų mokymo paslaugų suinteresuotos šalys ir jų
reikalavimai paslaugų teikimui:
5.1. Lietuvos darbo birža – gali teikti pasiūlymus ir rekomendacijas žodžiu (patikrų metu) ir
raštu dėl Transporto skyriaus mokymo programų trukmės, organizavimo procedūrų, teikiamų
paslaugų dokumentavimo;
5.2. Darbdaviai – gali teikti informaciją, pasiūlymus ir rekomendacijas žodžiu ir raštu dėl
rengiamų specialistų kompetencijos (žinių ir gebėjimų) pagal konkrečios veiklos specifiką.
Darbdavių atstovai pagal kompetenciją įtraukiami į darbo grupes rengiant programas ir į vertinimo
komisijas suteikiant kvalifikaciją;
5.3. Potencialūs klientai – gali teikti rekomendacijas žodžiu ir raštu dėl Transporto skyriaus
mokymo programų, gali pasirinkti skirtingos trukmės mokymo programas, suteikiamos galimybės
rinktis mokymo (-si) formas;
5.4. Švietimo ir mokslo ministerija, Susisiekimo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija, Vidaus reikalų ministerija – gali teikti rekomendacijas dėl Transporto skyriaus mokymo
programų, nustato reikalavimus ir reglamentuoja programas ir jų vykdymo procedūras;
5.5. Asociacijos – gali teikti rekomendacijas dėl rengiamų specialistų vertinimo, programų
rengimo, teisinės bazės pakeitimo.
II. SKYRIAUS PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
6. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:
6.1. mokinant vairuotojus, griežtai laikytis LR Susisiekimo ministerijos leidžiamais
įsakymais, kurie tiesiogiai reglamentuoja ir apibrėžia vairuotojų rengimo ir kvalifikacijos
tobulinimo neformalių mokymosi programų mokymo tvarką;
6.2. transporto priemonių vairuotojų mokymo procese vadovautis tuo metu galiojančiomis
Švietimo ir mokslo ministerijos numatytomis mokymosi programomis ir tvarka;
6.3. besimokantiems transporto priemonių vairuotojams užtikrinti sąlygas, atitinkančias 6.1 ir
6.2 punktuose minimų tvarkų įgyvendinimui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Europos
Sąjungos teisės aktais.
7. Skyriaus funkcijos:
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7.1. glaudus bendradarbiavimas su Lietuvos darbo biržos Klaipėdos regiono skyriais, siekiant
gerinti bedarbių užimtumą jiems įgyjant transporto priemonių vairuotojų kvalifikaciją ar ją
tobulinti;
7.2. pritraukti kuo daugiau dirbančių asmenų, siekiančių įgyti ar praplėsti transporto
priemonių vairuotojų kvalifikaciją, sudarant jiems palankias sąlygas laisvu nuo jų tiesioginio darbo
metu dalyvauti šiuose mokymuose;
7.3. sudaryti palankias sąlygas mokymus vykdančių darbuotojų (mokytojų ir vairavimo
instruktorių) kvalifikacijos tobulinimui;
7.4. vykdyti Susisiekimo ministerijos įsakymus, Švietimo ir mokslo ministerijos aktų
vykdymo priežiūrą ir kontrolę, informuoti apie teisės aktų pasikeitimus mokymus vykdančius
darbuotojus (vairavimo instruktorius ir mokytojus);
7.5. analizuoti problemas, susijusias su vairuotojų rengimu, ieškoti jų sprendimo būdų, teikti
pasiūlymus mokymo proceso tobulinimui mokymo centro vadovui, į šį procesą aktyviai įtraukiant
profesijos mokytojus, darbdavių atstovus, partnerius ir kitas suinteresuotas šalis, kad būtų
užtikrintas programų atitikimas darbo rinkos ir suinteresuotų šalių poreikiams;
7.6. siekti optimaliai naudoti vairuotojų rengimui skiriamas lėšas, ieškoti būdų kaip jas
taupyti, tuo pačiu nepabloginant mokymo kokybės;
7.7. vykdyti kitus mokymo centro vadovų pavedimus;
7.8. tvarkyti ir tinkamai organizuoti dokumentų bei kitos medžiagos saugojimą.
III. SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS
8.
Skyriaus teisės:
8.1. pagal savo kompetenciją teikti mokymo centro vadovybei pasiūlymus skyriaus
kompetencijos ir darbo organizavimo klausimais;
8.2. kreiptis į mokymo centro struktūrinius padalinius bei gauti iš jų informaciją, reikalingą
sėkmingai vairuotojų rengimo veiklai vykdyti;
8.3. dalyvauti mokymuose, seminaruose, konferencijose, susijusiose su skyriaus funkcijų
vykdymu;
8.4. kitos LR teisės aktuose įvardintos teisės.
9.
Skyriaus pareigos:
9.1. vykdyti mokymo centro vadovybės pavedimus nurodytais terminais;
9.2. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais mokymo centro struktūriniais padaliniais;
9.3. suteikti galimybę skyriaus darbuotojams tobulinti kvalifikaciją.
IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS
10. Skyriui vadovauja, organizuoja darbą ir atsako už jį Transporto skyriaus vedėjas.
11. Skyriaus darbuotojai atsako už nustatytų funkcijų bei skyriaus vedėja pavedimų
įvykdymą.
12. Skyriaus vedėjas naujai priimtam dirbti darbuotojui paskiria mentorių, kuris supažindina
su skyriaus veiklą reglamentuojančiais dokumentais ir darbo organizavimo tvarka.
13. Skyriaus darbuotojai:
13.1. vairuotojų mokytojai, vykdantys teorinį vairuotojų mokymą bei praktinių užduočių
atlikimą;
13.2. vairavimo instruktoriai, tiesiogiai vykdantys praktinį vairuotojų rengimą;
13.3. transporto skyriaus specialistas, atsakingas už vairuotojų mokytojų bei instruktorių
darbo organizavimą, projektų bei mokymo programų rengimą ir atnaujinimą, skyriaus veiklos
viešinimą;
13.4. skyriaus administratorė, vykdanti skyriaus dokumentacijos tvarkymą, atsakinga už
tinkamą jos saugojimą pagal teisės aktų keliamus reikalavimus.
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