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DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIO REIKALAMS 

 PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I  SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centro direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybė 

priskiriama biudžetinių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų grupei. 

2. Pareigybės lygis – A2. 

3. Pareigybės pavaldumas – direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams yra pavaldus Jonavos vaiko ir 

šeimos gerovės centro direktoriui. 

 

II  SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

4. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams turi atitikti šios kvalifikacinius reikalavimus: 

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu 

laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro 

kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; 

4.2. turėti ne mažesnį kaip  trijų metų vadovaujamo darbo patirtį; 

4.3. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: Microsoft Word, Excel, Internet Explorer; 

4.4. mokėti dirbti įvairiomis buhalterinės apskaitos programomis bei kitomis programomis; 

4.5. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus reglamentuojančius biudžetinių įstaigų veiklą, 

darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą; 

5. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams turi žinoti ir išmanyti: 

5.1. Jonavos rajono vaikų globos namų teritorijos priežiūros tvarką; 

5.2. Jonavos rajono vaikų globos namų pastatų ir visų patalpų bei inventoriaus naudojimo ir 

priežiūros taisykles; 

5.3. higienos normas ir taisykles; 

5.4. priešgaisrinės saugos taisykles; 

5.5. saugos darbo taisykles; 

5.6. civilinės saugos taisykles; 

5.6. viešųjų pirkimų  taisykles; 

5.7. raštvedybos taisykles; 

5.8. kitus jo veiklą reglamentuojančius dokumentus bei norminius aktus. 

6. Turėti darbų saugos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos reikalingus pažymėjimus. 

 

 

III  SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Rūpinasi vaiko ir šeimos gerovės centro turto saugumu, atnaujinimu, papildymu. 

8. Organizuoja ūkinės veiklos darbą. 

9. Rūpinasi, kad visi įrenginiai tinkamai ir saugiai būtų eksploatuojami, o jiems sugedus, laiku būtų 

suremontuoti. 
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10. Užtikrina, kad Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centro teritorijos apšvietimas atitiktų 

galiojančias higienos normas. 

11. Nustatytu laiku organizuoja pastato ir jų konstrukcijų sezonines bei eilines apžiūras, vykdo 

apžiūrų metu rastų defektų pašalinimą. 

12. Užtikrina, kad būtų laiku atliktas patalpų ir inventoriaus remontas. 

13.  Užtikrina, kad laiku būtų atliktas šildymo sistemos paruošimas žiemos sezonui. 

14.  Užtikrina rūsio patalpų reikiamą priešgaisrinę priežiūrą, tinkamą inventoriaus sandėliavimą. 

15. Pastebėjęs gaisro židinį, dūmus ar pajutus degėsių kvapą, nedelsiant kviečia priešgaisrinę 

tarnybą. Įvertinęs situaciją, imasi priemonių gaisro židiniui lokalizuoti, turtui evakuoti. 

16. Pastebėjęs elektrosaugos pažeidimus, užtikrina, kad į pavojingą zoną nepatektų darbuotojai, 

vaikai ir kiti asmenys. 

17. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams atsako už vaiko ir šeimos gerovės centro 

aptarnaujančio personalo (techninio) darbo organizavimą. 

18. Ruošia ir atnaujina darbuotojų priešgaisrinės saugos, saugaus  darbo  bei civilinės saugos 

taisykles paruošimą, organizuoja mokymus, kontroliuoja kaip darbuotojai laikosi sanitarinio režimo 

įstaigoje ir teritorijoje. 

19. Privalo dirbti sąžiningai, laikytis darbo drausmės ir vykdyti vidaus darbo tvarkos taisyklių 

reikalavimų. 

20. Pastoviai tikrina ar patalpose esantys baldai ir įrenginiai bei buitinė technika tinkamai 

eksploatuojami. 

21. Atsakingas už vaikų globos namų pastato, inventoriaus ir priemonių laikymą ir apsaugą. 

22. Atsakingas už sanitarijos higienos reikalavimų vykdymą, švarą, tvarką, įstaigos estetinį vaizdą. 

23. Rūpinasi, kad vaikų baldai atitiktų keliamiems reikalavimams. 

24. Rengia aptarnaujančio personalo (valytojo, kiemsargio, siuvėjo, vairuotojo, pastato remonto 

darbininko) pareigybės aprašymus, praveda vaiko ir šeimos gerovės centro personalui įvadines, 

priešgaisrines, darbo vietoje instrukcijas. Organizuoja mokymus 

25. Materialiai atsako už įstaigos materialinį aprūpinimą, vykdo įstaigos materialinio-techninio 

aprūpinimo funkcijas. 

26. Atsakingas už teritoriją, joje esančius įrenginių tvarką, švarą, saugumą 

27. Tinkamai paruošia  vaiko ir šeimos gerovės centro ūkį, šildymo sistemą darbui. 

28. Garantuoja, kad būtų vykdomi vaiko ir šeimos gerovės centro vidaus tvarkos taisyklės, 

priešgaisrinės apsaugos, saugumo technikos, sanitarinio režimo reikalavimai. 

29. Sudaro darbuotojų darbo grafikus ir pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius. 

30. Supažindina darbuotojus su saugumo technikos taisyklėmis, priešgaisrinėmis taisyklėmis, 

kontroliuoja  sanitarinių reikalavimų laikymąsi ir jų vykdymą eksploatuojant įrenginius. 

31. Rengia ir pasirašo apskaitos dokumentus. Tvarkingai veda nurašymo aktus. 

32. Kartą per mėnesį išduoda ūkines priemones aptarnaujančiam personalui. 

33. Duoda tikslią ataskaitą vaikų globos namų direktorei. 

34. Organizuoja ūkinį darbą įstaigoje: aprūpina įstaigą inventoriumi, priemonėmis, indais, 

organizuoja ir kontroliuoja remonto darbus, atsakingas už santechninių įrengimų savalaikį 

funkcionavimą. 

35. Užtikrina, kad statinys, darbo vietos, darbo priemonės, darbo aplinka atitiktų darbuotojų saugos 

ir sveikatos teisės aktų nustatytus reikalavimus. 

36. Organizuoja darbuotojų instruktavimą, mokymą ir jų saugaus darbo žinių tikrinimą, instruktuoja 

darbuotojus apie darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus ir jiems privalomus vykdyti 

darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktus. 

37. Praveda naujai atėjusiems darbuotojams įvadinę, darbo vietoje darbų saugos ir sveikatos, 

priešgaisrinės saugos instrukciją. 

38. Kasmet, o reikalui esant ir dažniau darbuotojams  praveda darbų saugos ir sveikatos instrukciją 

darbo vietoje. 

39. Kontroliuoja, kaip įstaigos darbuotojai laikosi darbuotojų saugos, sveikatos, priešgaisrinės 

saugos reikalavimų. 
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40. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams  privalo imtis priemonių pagal galimybes bei turimas 

žinias, pašalinti priežastis, galinčias sukelti traumas, ūmius apsinuodijimus, avarijas. 

41. Vykdo įstaigos vadovo nurodymus. 

42. Direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams pavaldus visas aptarnaujantis personalas,  kontroliuoja 

ir atsako už siuvėjo, vairuotojo, kiemsargio, valytojo, pastato remonto darbininko  darbo kokybę. 

43. Teikia pasiūlymus aptarnaujančio personalo darbo kokybės gerinimui. 

44. Laiku (likus 7 dienoms iki mėnesio pradžios) sudaro darbuotojų darbo grafiką. 

45. Priima ir pasirašo sąskaitas-faktūras. 

46. Aprūpina įstaigą sanitarinėmis, higieninėmis, švaros, skalbimo priemonėmis. 

47. Atsakingai vykdo vaiko ir šeimos gerovės centro pagrindinio ir mažaverčio inventoriaus 

apskaitą bei nurašymą. 

48. Kiekvienais metais iki sausio 31 dienos nustato siuvėjui, pastato remonto darbininkui, 

vairuotojui ateinančių metu metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius. 

49. Kiekvienais metais kartu su darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiais asmenimis  iki sausio 31 

dienos įvertina praėjusių metų siuvėjo, vairuotojo, pastato remonto darbininko kasmetinę veiklą ir 

teikia direktoriui vertinimo išvadą su siūlymu nustatyti vieniems metams pareiginės algos 

kintamosios dalies dydį. 

50. Atsako už pareigybės apraše numatytų funkcijų vykdymą. 

51. Šias pareigas vykdantis darbuotojas už savo funkcijų nevykdymą arba netinkamą vykdymą 

atsako teisės aktų nustatyta tvarka 

 

  

 

__________________ 

 

Parengė direktorė  Emilija Markucevičienė 

 

Susipažinau  ir sutinku 

 

_________________________________________________________ 

(Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams vardas, pavardė, parašas) 

 Data  

 

 

Susipažinau  ir sutinku 

 

_________________________________________________________ 

(Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams vardas, pavardė, parašas) 

Data 


