
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI  
 

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 
6.1.Centro direktoriaus pavaduotojas gali dirbti asmuo, ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus, 

turintis ne mažesnį nei aukštesnįjį išsilavinimą, būti   pasitikrinęs sveikatą. Direktoriaus 
pavaduotoju gali būti asmuo nepaisant jo amžiaus, lytinės orientacijos, rasės ar etninės 
priklausomybės, religijos, įsitikinimų; 

6.2.turi elektros ir šilumos įrenginiu aptarnaujančio darbuotojo pažymėjimą, vairuotojo 
pažymėjimą; 

6.3.geba: 
6.3.1. dirbti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

teisės aktais, reglamentuojančiais darbo organizavimą ir veiklą; 
6.3.2. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą; 

6.4.turi žinoti: 
6.3.1. Centro veiklos sritis, struktūrą; 
6.3.2. darbo organizavimo tvarką; 
6.3.3. Vidaus darbo tvarkos taisykles; 
6.3.4. komandinio darbo principus; 
6.3.5. pirmosios medicininės pagalbos suteikimo būdus; 

6.5.moka lietuvių kalbą teisės aktais nustatytu mokėjimo lygiu; 
6.6.moka valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai 

dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 
6.7.turi teisės aktais patvirtinantį kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos pažymėjimą arba 

moka dirbti kompiuterio programomis: teksto rengykle, skaičiuokle, elektroninio pašto 
tvarkymo programa, interneto naršykle; 

6.8.moka užsienio kalbą/kalbas pagal bendruosius Europos kalbų metmenis. 
 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

8. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
8.1. aprūpina Centrą reikalingu ilgalaikiu turtu ir mažaverčiu inventoriumi, higienos, valymo 

priemonėmis, kanceliarinėmis bei kitomis prekėmis; 
8.2. rūpinasi patalpų šildymu, kanalizacija, ryšių, elektros energijos ir vandens tiekimu, 

apskaita, racionaliu jų naudojimu; 
8.3. organizuoja Centro pastato, jame esančių baldų, įrengimų, prietaisų, šilumos elektros 

tinklo, vandentiekio ir kanalizacijos, apsaugos ir priešgaisrinės apsaugos signalizacijos ir 
automobilių priežiūrą ir remontą; 

8.4. užsako prekes, paslaugas, detales ir medžiagas, reikalingas Centro darbuotojų darbui, 
mašinų, pastato remontui ir eksploatacijai; 

8.5. pagal poreikį priima ir išduoda materialines vertybes; 
8.6. priima iš tiekėjų maisto prekes į sandėlį ir kiekvieną dieną pagal poreikį (valgiaraštį ir tą 

dieną maitinamų žmonių skaičių) išduoda labdaros valgyklos virėjai, surašant medžiagų 
perkėlimo viduje važtaraštį; 

8.7. rengia darbuotojų darbo saugos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos dokumentaciją; 
8.8. instruktuoja Centro darbuotojus darbų saugos, priešgaisrinės, civilinės saugos 

klausimais; 
8.9. saugo materialines vertybes sandėlyje vadovaujantis matrerialinių vertyvių sandėliavimo 

taisyklėmis, veda jų apskaitą ir dokumentaciją; 



8.10. įspėja ir sudrausdmina darbuotojus, jei šie neekonomiškai naudoja materialines 
vertybes, kontroliuoja materialinių vertybių atsargas ir jų išdavimą; 

8.11. planuoja, organizuoja, vadovauja ir kontroliuoja ūkinę veiklą, kontroliuoja darbo 
drausmę ir tvarką sau pavaldžiam personalui; 

8.12. laikinai nušalina darbuotojus nuo darbo, jei darbo metu yra apsvaigę nuo alkoholio ar 
kitų toksinių medžiagų; 

8.13. rūpinasi, kad laiku būtų išvežtos šiukšlės; 
8.14. dalyvauja sudarant Centro nekilnojamo turto eilinio (einamojo) ir kapitalinio remonto 

planus ir sąmatas; 
8.15. organizuoja Centro patalpų remontą, kontroliuoja jo eigą; 
8.16. organizuoja vėliavos iškėlimą nustatytų švenčių dienomis; 
8.17. rūpinasi ir organizuoja įstaigos teritorijos tvarkymą, želdinių priežiūrą; 
8.18. iškviečia meistrus įrenginiams tvarkyti, organizuoti gedimo šalinimo, patalpų remonto 

darbus; 
8.19. užtikrina švaros ir tvarkos priežiūrą Centro patalpose; 
8.20. vykdo Centro pastatų, patalpų, teritorijos priežiūrą pagal saugos darbe, priešgaisrinės 

saugos ir higienos reikalavimus; 
8.21. pildo statinių techninį pasą ir statinio techninės priežiūros žurnalą; 
8.22. pavaduoja Centro direktorių esant jam komandiruotėje, mokymuose, ligos metu, 

atostogose arba kai jo nėra darbe dėl kitų patreisinamų priežasčių; 
8.23. nesant paskirtam Centro direktoriui, laikinai iki bus priimtas Centro direktorius, vykdo 

direktoriaus funkcijas (pareigas); 
8.24. teikia pasiūlymus Centro direktoriui dėl veiklos gerinimo; 
8.25. kelia profesinę kvalifikaciją; 
8.26. laikosi konfidencialumo ir korupcijos prevencijos principų; 
8.27. laikosi vidaus darbo tvarkos taisyklių bei kitų Centro vidaus tvarką reguliuojančių 

norminių teisės aktų; 
8.28. laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos ir apsaugos nuo elektros 

reikalavimų; 
8.29. laikosi darbo drausmės ir etikos normų; 
8.30. laiku tikrinasi sveikatą; 
8.31. laikosi Centro direktoriaus patvirtinto darbo ir poilsio grafiko. Nurodytus darbus 

atlieka laiku ir kokybiškai; 
8.32. įvykus nelaimingam atsitikimui skubiai suteikia pirmąją pagalbą, informuoja Centro 

direktorių, esant reikalui, kviečia greitąją medicinos pagalbą; 
8.33. susirgus ar dėl kitų pateisinamų priežasčių negalint atvykti į darbą, praneša apie tai 

direktoriui; 
8.34. nepažeidžia Centro direktoriaus nurodymų, vengia bet kokio neigiamo poveikio 

Centro reputacijai; 
8.35. dalyvauja Centro direktoriaus sudarytose komisijose, darbo grupėse bei projektuose; 
8.36. vykdo kitus teisėtus Centro direktoriaus nurodymus. 
 
 


