KAIP SUDARYTI PAREIGŲ PAVADINIMUS
Moterims apibūdinti vartojami moteriškosios giminės daiktavardžiai (giminė
derinama), pvz., skyriaus vedėja Jonė Gailienė. Tačiau ji eina skyriaus vedėjo pareigas, pvz., Jonė
Gailienė, laikinai einanti skyriaus vedėjo pareigas.


Pastabos:
Rišliame tekste pareigas (laikinas pareigas) nusakant dalyviu, jas būtina išskirti kableliais,
pvz.:
Mokykla, atstovaujama direktoriaus pavaduotojos ugdymui, atliekančios direktoriaus

funkcijas, Vardaitės Pavardaitės, nusprendžia...


Parašo rekvizite dedamas tik vienas kablelis ir pareigos išdėstomos taip:
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
atliekanti direktoriaus funkcijas

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Seniūnų pareigos įvardijamos be žodžio seniūnija, pvz.: Kuršėnų miesto seniūnas (ne
Kuršėnų miesto seniūnijos seniūnas), Ginkūnų seniūnas; analogiškai įvardijamos ir seniūnaičių
pareigos – be žodžio seniūnaitija, pvz.: Vijolių seniūnaitis (ne Vijolių seniūnaitijos seniūnaitis).
Be nomenklatūrinių žodžių seniūnija ir seniūnaitija negalima išsiversti, jei šių
pavadinimai nepaprasti, pvz., Kuršėnų kaimiškoji seniūnija – Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos
seniūnas, F. Vaitkaus seniūnaitija – F. Vaitkaus seniūnaitijos seniūnaitis.
Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų, padalinių ir veiklos barų vadovų pareigų
pavadinimai sudaromi su kilmininko formos priklausomuoju žodžiu, pvz.:
komercijos direktorius
(ne direktorius komercijai)
technikos direktorius
(ne direktorius technikai)
Kai nusakomas pavaldumo santykis (prezidento patarėjas, direktoriaus pavaduotojas,
ministro padėjėjas) ir veiklos sritis, tai pastarosios pavadinimas reiškiamas naudininku, pvz.:
direktoriaus pavaduotojas turizmui
prezidento atstovas spaudai
mero patarėjas kultūrai
Šie pavadinimai gali būti sudaromi ir su žodžiu reikalams, pvz., direktoriaus
pavaduotojas gamybos reikalams.
Patarėjų, referentų, konsultantų pareigų pavadinimai gali būti sudaromi su žodžio
klausimai įnagininku, pvz., patarėjas užsienio politikos klausimais.
Sudvejinti pareigų pavadinimai yra keleriopi ir rašomi nevienodai. Kai abu pavadinimo
žodžiai yra lygiaverčiai ir kartu sudaro tikrai sudvejintą pavadinimą (rodo dvi pareigybes),
rašoma su brūkšneliu, pvz.: elektrikas-santechnikas (dirba ir elektriko, ir santechniko darbą);
šaltkalvis-vairuotojas (dirba ir šaltkalvio, ir vairuotojo darbą); dažytojas-tinkuotojas ir pan. Jei
vienas pavadinimo žodis pagrindinis, o kitas jį tik tikslina, – jie rašomi be brūkšnelio, pvz.:
inžinierius energetikas (tai inžinierius, kurio siauresnė specialybė arba darbo sritis yra energetika);
gydytojas terapeutas ir pan.

Informacija parengta remiantis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimais, rekomendacijomis ir
Konsultacijų banke pateikta informacija.

