
VALSTYBĖS ĮMONĖS „MŪSŲ AMATAI“ 

DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

1. Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ (toliau – Įmonė) direktorius yra darbuotojas, dirbantis 

pagal darbo sutartį. 

2. Darbuotojo kategorija – vadovas. 

 

II. PASKIRTIS 

 

3. Įmonės direktoriaus pareigybė reikalinga vadovauti Įmonei, organizuoti jos veiklą, 

įdarbinti nuteistuosius, užtikrinti pelningą Įmonės veiklą, veikti Įmonės vardu esant santykiams su 

juridiniais ar fiziniais asmenimis. 

 

III. VEIKLOS SRITIS 

 

 4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo Įmonės valdymo, veiklos organizavimo, 

nuteistųjų darbo vietų steigimo ir įdarbinimo, siekiant išsaugoti ir ugdyti jų darbo įgūdžius bei 

parengti darbinei veiklai išėjus į laisvę, funkcijas. 

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

 5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro arba jam 

prilygintą vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį); 

 5.2.  turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį, kuriai prilyginami 

darbo laikotarpiai faktiškai vadovaujant paslaugas teikiančiai ar produkciją gaminančiai įmonei ar 

kitos teisinės formos juridiniam asmeniui ar tokios įmonės ar kitos formos juridinio asmens 

padaliniui; 

 5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius 

valstybės įmonių veiklą ir nuteistųjų darbą; 

5.4. turėti procesų valdymo ir kontrolės, strateginio planavimo ir valdymo patirties; 

 5.5. gebėti rengti ilgalaikių Įmonės veiklos strategijų projektus, savarankiškai planuoti 

ir organizuoti savo veiklą ir darbą, mokėti kaupti, sisteminti,  analizuoti ir apibendrinti informaciją;  

 5.6. žinoti ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo 

bei darbo santykių reguliavimo pagrindus, sugebėti jais vadovautis organizuojant bei planuojant 

Įmonės veiklą; 

 5.7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos 

reikalavimus. 

 5.8. mokėti dirbti Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet 

Explorer kompiuterinėmis programomis; 

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais ir nutraukia darbo sutartis, leidžia 

darbuotojus atostogų; 

   6.2. priima į darbą ir atleidžia iš darbo nuteistuosius arba įgalioja Įmonės struktūrinių 

padalinių vadovus priimti ir atleisti iš darbo nuteistuosius; 
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6.3. užtikrina įstatymų ir kitų teisės aktų vykdymą, organizuoja ir kontroliuoja visą Įmonės 

veiklą; 

6.4. užtikrina Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos nustatytus 

veiklos rodiklius (nuteistųjų įdarbinimas,  pelnas, pardavimų ir paslaugų apimtys ir pan.); 

6.5. valdybai pritarus, tvirtina įmonės padalinių, filialų nuostatus; 

6.6. valdybai pritarus, skiria ir atšaukia Įmonės direktoriaus pavaduotojus ar filialų vadovus; 

6.7. valdybai pritarus, nustato Įmonės turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodus ir 

normatyvus; 

6.8. organizuoja Įmonės gaminamos produkcijos bei teikiamų paslaugų kainų ir tarifų 

nustatymo taisyklių rengimą ir valdybai joms pritarus, nustato Įmonės produkcijos bei teikiamų 

paslaugų kainas ir tarifus; 

6.9. organizuoja Įmonės darbuotojų darbo apmokėjimo ir premijavimo taisyklių rengimą. 

Įmonės valdybai pritarus, jas tvirtina; 

6.10. organizuoja Įmonės veiklos vidaus kontrolės tvarkos rengimą. Įmonės valdybai 

pritarus, ją tvirtina; 

6.11. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ir Įmonės valdybai 

teikia informaciją apie Įmonės misiją, viziją, ilgalaikius tikslus, veiklos prognozes ir planus, 

nurodydamas reikalingų investicijų ateinančiais finansiniais metais sumas, ir apie įvykius, turinčius 

esminės reikšmės Įmonės veiklai; 

6.12. teikia Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai pasiūlymus dėl 

Įmonės struktūros; 

6.13.  vienašališkai sudaro sandorius, išskyrus tuos, kuriems reikalingas Įmonės valdybos 

pritarimas; 

6.14. veikia Įmonės vardu ir atstovauja jai visuose institucijose, prireikus dalį savo teisių 

perduodamas kitiems Įmonės darbuotojams; 

6.15. organizuoja Įmonės veiklos strategijos rengimą ir kartą per ketvirtį teikia valdybai 

informaciją apie Įmonės strategijos įgyvendinimą, veiklos organizavimą, finansinę būklę, ūkinės 

komercinės veiklos rezultatus, pajamas ir išlaidas ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis; 

6.16. organizuoja Įmonės tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio pateikimą Įmonės savininko 

teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ir Įmonės valdybai; 

6.17.  užtikrina Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai tvirtinti 

sprendimo dėl įmonės paskirstytino pelno (nuostolių) projekto teikimą kartu su Įmonės metiniu 

finansinių ataskaitų rinkiniu;  

6.18. parengia ir kartu su Įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkiniu pateikia Įmonės 

savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ataskaitinių finansinių metų Įmonės veiklos 

ataskaitą; 

  6.19. organizuoja visų struktūrinių padalinių ir atskirų Įmonės vienetų darbą, efektyvų 

bendradarbiavimą, skatina juos plėsti ir tobulinti gamybą, paslaugų teikimą, paskirsto funkcijas ir 

darbo krūvį atskiriems Įmonės struktūrinių padalinių darbuotojams pagal jų veiklos pobūdį, tvirtina 

jų nuostatus ir darbuotojų pareigybių aprašymus; 

 6.20. užtikrina rinkos konjuktūros analizės atlikimą, siekdamas didinti produkcijos 

(paslaugų) techninį lygį ir kokybę, ekonominį gamybos efektyvumą; 

6.21. užtikrina Įmonėje saugos ir sveikatos reikalavimų vykdymą; 

 6.22. užtikrina Įmonės metinių turto įsigijimo ir skolinimo plano rengimą; 

 6.23. vykdo kitas teisės aktais priskirtas funkcijas, kitus nenuolatinio pobūdžio Įmonės 

savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos ir Įmonės valdybos pavedimus. 

     

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS 

 

7. Įmonės direktorius turi teisę: 

7.1. skatinti Įmonės darbuotojus ir skirti jiems drausmines nuobaudas; 

7.2. pagal kompetenciją sudaryti sandorius Įmonės vardu; 
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7.3. pagal kompetenciją priimti sprendimus Įmonės veiklos klausimais; 

7.4. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ir Įmonės valdybai 

pritarus, įgyvendinti struktūrinius pakeitimus Įmonėje. 

8. Įmonės direktorius turi ir kitas teisės aktų, Įmonės įstatų jam suteiktas teises. 

 

VII. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ 

 

9. Įmonės direktorius atsako už: 

9.1. Įmonės veiklos organizavimą; 

9.2. pranešimus Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ir Įmonės 

valdybai apie įvykius, turinčius esminės reikšmės įmonės veiklai; 

9.3.  Įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir jo pateikimą kartu su 

auditoriaus išvada bei audito ataskaita Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai 

institucijai per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos; 

9.4. Įmonės veiklos ataskaitos pateikimą Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai 

institucijai; 

9.5. Įmonės duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui; 

9.6. viešosios informacijos pateikimą; 

9.7. dokumentų ir kitos informacijos apie Įmonę saugojimą; 

9.8. Įmonės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo įstatymuose ir Įmonės įstatuose 

nustatyta tvarka ir sąlygomis; 

9.9. Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, Įmonės savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančios institucijos ir Įmonės valdybos pavedimų tinkamą vykdymą; 

9.10. Įmonės darbuotojų saugą darbe, priešgaisrinę saugą, turto apsaugą. 

10. Už netinkamą savo pareigų, nurodytų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, 

Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Įmonės įstatuose, vykdymą ar jų nevykdymą Įmonės 

direktorius atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

11. Laikinai nesant Įmonės direktoriaus (atostogauja, serga, išvykęs į komandiruotę ir pan.), 

jo pareigas eina Įmonės direktoriaus pavaduotojas, kurio pareigybės aprašyme nustatyta ši funkcija, 

arba kitas Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirtas Įmonės 

darbuotojas. 

 

_______________________ 

 

 
 


