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Padalinio pavadinimas Pareigybė Pavaldumas 

 Direktorius  

Gimnazija   

Ugdymo ir pagalbos skyrius Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Direktoriui 

 Mokytojas Direktoriaus pavaduotojui 

ugdymui 

 Specialusis pedagogas-

logopedas 

Direktoriaus pavaduotojui 

ugdymui 

 Socialinis pedagogas Direktoriaus pavaduotojui 

ugdymui 

 Mokytojo padėjėjas Direktoriaus pavaduotojui 

ugdymui 

 Bibliotekininkas Direktoriaus pavaduotojui 

ugdymui 

 Duomenų bazės tvarkytojas Direktoriaus pavaduotojui 

ugdymui 

Raštinė Raštinės vedėjas Direktoriui 

 Archyvo tvarkytojas Raštinės vedėjui 

Buhalterija Vyriausias buhalteris Direktoriui 

 Buhalteris Vyriausiam buhalteriui 

Ugdymo aprūpinimo ir ūkio 

skyrius 

Ugdymo aprūpinimo ir ūkio 

skyriaus vedėjas 

Direktoriui 

 Darbų saugos specialistas Ugdymo aprūpinimo ir ūkio 

skyriaus vedėjui 

 Kompiuterių tinklo priežiūros 

administratorius 

Ugdymo aprūpinimo ir ūkio 

skyriaus vedėjui 

 Pastatų priežiūros ir einamojo 

remonto  darbininkas 

Ugdymo aprūpinimo ir ūkio 

skyriaus vedėjui 

 Valytojas Ugdymo aprūpinimo ir ūkio 

skyriaus vedėjui 

 Aplinkos priežiūros 

darbininkas 

Ugdymo aprūpinimo ir ūkio 

skyriaus vedėjui 

 Vairuotojas Ugdymo aprūpinimo ir ūkio 

skyriaus vedėjui 

 Apsaugos priežiūros 

darbuotojas 

Ugdymo aprūpinimo ir ūkio 

skyriaus vedėjui 

 Budėtojas Ugdymo aprūpinimo ir ūkio 

skyriaus vedėjui 

 Budėtojas-rūbininkas Ugdymo aprūpinimo ir ūkio 

skyriaus vedėjui 

Gimnazijos valgykla  Vyriausias virėjas Ugdymo aprūpinimo ir ūkio 

skyriaus vedėjui 

 Virėjas  Vyriausiam virėjui 

Jūžintų skyrius   



Ugdymo ir pagalbos skyrius Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Direktoriui 

 Mokytojas Direktoriaus pavaduotojui 

ugdymui 

 Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogas 

Direktoriaus pavaduotojui 

ugdymui 

 Specialusis pedagogas-

logopedas 

Direktoriaus pavaduotojui 

ugdymui 

 Socialinis pedagogas Direktoriaus pavaduotojui 

ugdymui 

 Auklėtojas Direktoriaus pavaduotojui 

ugdymui 

 Mokytojo padėjėjas Direktoriaus pavaduotojui 

ugdymui 

 Raštvedys  Direktoriaus pavaduotojui 

ugdymui 

 Kompiuterių tinklo 

administratorius 

Direktoriaus pavaduotojui 

ugdymui 

 Duomenų bazės tvarkytojas Direktoriaus pavaduotojui 

ugdymui 

Ugdymo aprūpinimo ir ūkio 

skyrius 

Ugdymo aprūpinimo ir ūkio 

skyriaus vedėjas 

Direktoriui 

 Viešųjų pirkimų specialistas Direktoriui 

 Pastatų priežiūros darbininkas Ugdymo aprūpinimo ir ūkio 

skyriaus vedėjui 

 Aplinkos priežiūros 

darbininkas 

Ugdymo aprūpinimo ir ūkio 

skyriaus vedėjui 

 Kūrikas Ugdymo aprūpinimo ir ūkio 

skyriaus vedėjui 

 Vairuotojas Ugdymo aprūpinimo ir ūkio 

skyriaus vedėjui 

 Valytojas  Ugdymo aprūpinimo ir ūkio 

skyriaus vedėjui 

 Kūrikas-sargas Ugdymo aprūpinimo ir ūkio 

skyriaus vedėjui 

 Valgykla  Vyriausias virėjas Ugdymo aprūpinimo ir ūkio 

skyriaus vedėjui 

 Virėjas  Vyriausiam virėjui 

Ikimokyklinio ugdymo  

skyrius  

Ikimokyklinio ugdymo 

skyriaus vedėjas 

Direktoriui 

 Priešmokyklinio ugdymo 

mokytojas metodininkas 

Ikimokyklinio ugdymo  

skyriaus vedėjui 

 Vyresnysis auklėtojas Ikimokyklinio ugdymo  

skyriaus vedėjui 

 Auklėtojas Ikimokyklinio ugdymo  

skyriaus vedėjui 

 Logopedas Ikimokyklinio ugdymo 

skyriaus vedėjui 

 Meninio ugdymo mokytojas Ikimokyklinio ugdymo 

skyriaus vedėjui 

 Auklėtojo padėjėjas Ikimokyklinio ugdymo  

skyriaus vedėjui 



 Aplinkos ir vidaus priežiūros 

darbininkas 

Ugdymo aprūpinimo ir ūkio 

skyriaus vedėjui 

 Pastatų priežiūros ir einamojo 

remonto  darbininkas 

Ugdymo aprūpinimo ir ūkio 

skyriaus vedėjui 

 Valytojas  Ugdymo aprūpinimo ir ūkio 

skyriaus vedėjui 

   

Ikimokyklinio ugdymo 

skyriaus valgykla 

Maitinimo paslaugų 

organizatorius 

Ugdymo aprūpinimo ir ūkio 

skyriaus vedėjui 

 Virėjas Maitinimo paslaugų 

organizatoriui 

Neformaliojo švietimo 

skyrius  

Neformaliojo švietimo 

skyriaus vedėjas 

Direktoriui 

 Mokytojas Neformaliojo švietimo 

skyriaus vedėjui 
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