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PAREIGYBĖS APRAŠYMO RENGIMO METODINĖS REKOMENDACIJOS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Pareigybės aprašymo rengimo metodinėse rekomendacijose nustatyta, kaip UAB „EPSO-G“ (toliau 

bendrovėje) rengiami ir keičiami pareigybių aprašymai pagal vieningą pareigybių aprašymo formą 

(pridedama). 
2. Pareigybės aprašymas yra viena iš priemonių darbdavio ir darbuotojų darbo santykiams reglamentuoti, 

pareigybės paskirčiai, atsakomybės sričiai, pareigybės vertei ir lygiui nustatyti bei darbdavio lūkesčiams dėl 
darbuotojo veiklos rezultatų (darbo efektyvumo) apibrėžti. 

3. Pareigybės aprašyme turi būti tiksliai nurodyta pareigybės paskirtis, šiuo metu pareigybei priskirtos 
atsakomybės sritys, darbo efektyvumo rodikliai, reikalingos žinios ir kt. 

4. Vienas pareigybės aprašymas gali būti taikomas keliems darbuotojams, kurių pareigybės turinys 

nesiskiria. 
5. Rengiami visų bendrovės darbuotojų pareigybių aprašymai. 

 

II. PAREIGYBĖS APRAŠYMO RENGIMAS IR KEITIMAS 

6. Bendrovės struktūrinio padalinio vadovas (toliau – vadovas) užtikrina, kad jam pavaldžių pareigybių 

aprašymai būtų tinkamai parengti.  
7. Pareigybės (išskyrus tiesiogiai generaliniam direktoriui pavaldžių pareigybių), aprašymo projektą rengia 

tiesioginis pareigybės vadovas. Parengtas pareigybės aprašymo projektas derinamas su žmogiškųjų išteklių 
funkciją vykdančio padalinio vadovu. Tik suderintas pareigybės aprašymo projektas teikiamas tvirtinti 

Generaliniam direktoriui. 
8. Generaliniam direktoriui tiesiogiai pavaldūs vadovai savo pareigybės aprašymo projektą rengia patys. 

Pareigybės aprašymą vizuoja teisės funkciją vykdančio padalinio bei žmogiškųjų išteklių funkciją vykdančio 

padalinio vadovas, o tvirtina – Generalinis direktorius. 
9. Pareigybės aprašymo projektą rengiantis vadovas konsultuojasi su žmogiškųjų išteklių funkciją 

vykdančio padalinio vadovu metodiniais klausimais ir  su savo tiesioginiu vadovu – pareigybės atsakomybės 
sričių ir darbo efektyvumo klausimais. 

10. Pareigybės aprašymas turi būti glaustas ir aiškus, skirtas pareigybei, o ne konkrečiam darbuotojui. 

11. Pareigybės aprašymas keičiamas, jeigu keičiasi pareigybės turinys dėl naujų darbų priskyrimo arba 
perskirstymo ir (arba) jeigu yra veiklos organizavimo pokyčių. 

 

III.  PAREIGYBĖS APRAŠYMO FORMOS PILDYMAS 

12. Dalyje „Bendra informacija“ vadovas pateikia pagrindinę su pareigybe susijusią informaciją: padalinį, 
pačios pareigybės pavadinimą, pareigas einančio darbuotojo vardą ir pavardę, tiesioginio vadovo pareigas. 

Tuo atveju, kai darbuotojas gali pavaduoti kitas pareigas einantį darbuotoją, – nurodomi ir kitų pareigybių 

pavadinimai. Šioje dalyje yra laukai, skirti rengėjo (tiesioginis vadovas), derintojo (teisės ir žmogiškųjų 
išteklių funkciją vykdančio padalinio vadovas), tvirtintojo (direktorius) ir pareigas einančio darbuotojo 

parašams. Tuo atveju, kai pareigybės aprašymo rengėjas ir tvirtintojas yra tas pats asmuo, – pasirašoma 
tik tvirtintojo lauke. 

13. Dalyje „Pareigybės paskirtis“ ne daugiau negu trimis–keturiais sakiniais nurodoma pareigybės paskirtis, 

darbo pobūdis ir atsakomybė. 
14. Dalyje „Organigrama“ pateikiama schema, kurioje pavaizduoti pareigas einančio darbuotojo, jo 

tiesioginio vadovo, tiesioginiam vadovui pavaldžių pareigybių tarpusavio (pavaldumo) ryšiai. 
15. Dalyje „Pagrindinės atsakomybės sritys“ nurodomos pagrindinės sritys, kuriose pareigas einantis 

darbuotojas turi pasiekti konkretų ir pamatuojamą rezultatą, kad realizuotų savo tikslą. Aprašomų 
pagrindinių atsakomybės sričių skaičius neturi viršyti 8. 



 

 

16. Dalis „Pagrindinės funkcijos, darbai, procesai“ pildoma tuo atveju, jeigu, struktūrinio padalinio vadovo 

nuomone, reikia detaliau negu dalyje „Pagrindinės atsakomybės sritys“ apibūdinti pareigas einančio 
darbuotojo vykdomas funkcijas, darbus ir (arba) procesus. 

17. Dalyje „Pagrindiniai darbo efektyvumo rodikliai“ nurodomi kiekybiniai ir (arba) kokybiniai kriterijai, kurie 
susieti su atsakomybės sritimis (rezultatais), ir kurie leidžia įvertinti pasiektus rezultatus. Efektyvumo 

rodikliai turi būti numatyti visoms atsakomybės sritims. 

18. Dalyje „Reikiamos žinios ir patirtis“ nurodoma, kokios srities žinių ir gebėjimų (išsilavinimas, 
sugebėjimai, įgūdžiai) reikia pareigas einančiam darbuotojui, kokios trukmės patirtis, asmeninės savybės 

reikalingos, kad darbas būtų atliekamas sėkmingai. 
19. Dalis „Papildoma informacija“ pildoma tuo atveju, jeigu, tiesioginio arba (ir) struktūrinio padalinio 

vadovo nuomone, reikia nurodyti kitą svarbią informaciją, pvz.: darbo laiko režimą, žalos atlyginimo 

atvejus, darbo aplinkos arba darbo vietos specifines sąlygas ir pan. 
 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

20. Vadovas užtikrina, kad jo padalinio pareigybės aprašymai būtų pagal poreikį periodiškai atnaujinami ir 

aktualūs. 
_________________________ 


