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I. SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Kaišiadorių rajono socialinių paslaugų centro (toliau – Centras) direktoriaus pavaduotojas

ūkio ir bendriems reikalams (toliau – direktoriaus pavaduotojas) yra vadovų ir jų

pavaduotojų pareigybių grupės darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2.  Pareigybės lygis – B.

3. Centro direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymas (toliau – aprašymas) reglamentuoja

direktoriaus pavaduotojo specialiuosius reikalavimus, funkcijas, teises ir atsakomybę.

4. Direktoriaus pavaduotojo pareigybės paskirtis – organizuoti ūkio dalies veiklą, planuoti,

rengti ir įgyvendinti įvairias programas, projektus, tiesiogiai vadovauti ir organizuoti

vairuotojų, valytojų, darbininką darbą, prižiūrėti automašinų, šilumos, elektros, santechnikos

ūkį, rūpintis kanceliarinių, ūkinių ir kitų prekių, reikalingų Centro darbuotojų darbui,

pirkimu.

5. Direktoriaus pavaduotojas tiesiogiai pavaldus Centro direktoriui.

II. SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. 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, turėti

vairuotojo pažymėjimą;

6.2. geba:

6.2.1. dirbti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos

teisės aktais, reglamentuojančiais darbo organizavimą ir veiklą;

6.2.2. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

6.3. 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;

6.4.moka lietuvių kalbą teisės aktais nustatytu mokėjimo lygiu;

6.5.moka valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai

dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.6.turi teisės aktais patvirtinantį kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos pažymėjimą arba



moka dirbti kompiuterio programomis: teksto rengykle, skaičiuokle, elektroninio pašto

tvarkymo programa, interneto naršykle;

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

III. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS

7. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi šias teises:

7.1. susipažinti su Centro direktoriaus sprendimų projektais, susijusiais su jo veikla;

7.2. teikti darbo, susijusio su šiame aprašyme numatytomis pareigomis, tobulinimo

pasiūlymus;

7.3. gauti metodinę pagalbą ir informaciją, būtiną numatytų pareigų kokybiškam

vykdymui;

7.4. reikalauti iš Centro direktoriaus pagalbos vykdant šiame aprašyme numatytas

pareigas;

7.5.pagal galiojančius įstatymus tobulinti savo kvalifikaciją, pasirenkant tinkamas formas ir

laiką;

7.6.nevykdyti Centro direktoriaus nurodymų, jeigu jie prieštarauja teisės aktams, kitiems

norminiams dokumentams, kelia pavojų sveikatai ir gyvybei;

7.7. ginti pažeistas savo teises ar teisėtus interesus;

7.8. informuoti Centro direktorių apie iškilusias problemas, kurių sprendimui nepakanka

jo kompetencijos; 

7.9. teisė į laiku išmokamą atlyginimą;

7 . 1 0 . teisė į pietų pertrauką bei kasmetines apmokamas atostogas;

7.11. k i t o s   L i e t u v o s   R e s p u b l i k o s   t e i s i n i u o s e   a k t u o s e   n u m a t y t o s   t e i s ė s . 

I V . S K Y R I U S 

Š I A S   P A R E I G A S   E I N A N Č I O   D A R B U O T O J O   F U N K C I J O S 

8. Š i a s   p a r e i g a s   e i n a n t i s   d a r b u o t o j a s   v y k d o   š i a s   f u n k c i j a s : 

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 materialinių vertybių 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. teikia pasiūlymus Centro direktoriui dėl veiklos gerinimo;

8.23. kelia profesinę kvalifikaciją;

8.24. laikosi konfidencialumo ir korupcijos prevencijos principų;

8.25. laikosi vidaus darbo tvarkos taisyklių bei kitų Centro vidaus tvarką reguliuojančių

norminių teisės aktų;

8.26. laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos ir apsaugos nuo elektros

reikalavimų;

8.27. laikosi darbo drausmės ir etikos normų;

8.28. laiku tikrinasi sveikatą;

8.29. laikosi Centro direktoriaus patvirtinto darbo ir poilsio grafiko. Nurodytus darbus

atlieka laiku ir kokybiškai;

8.30. įvykus nelaimingam atsitikimui skubiai suteikia pirmąją pagalbą, informuoja Centro

direktorių, esant reikalui, kviečia greitąją medicinos pagalbą;

8.31. susirgus ar dėl kitų pateisinamų priežasčių negalint atvykti į darbą, praneša apie tai

direktoriui;

8.32. nepažeidžia Centro direktoriaus nurodymų, vengia bet kokio neigiamo poveikio

Centro reputacijai;

8.33. dalyvauja Centro direktoriaus sudarytose komisijose, darbo grupėse bei projektuose;

8.34. vykdo kitus teisėtus Centro direktoriaus nurodymus.

V. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ATSAKOMYBĖ

9. Šias pareigas vykdantis direktoriaus pavaduotojas atsako už:

9.1. kokybišką darbą ir laiku atliekamą pareigų vykdymą;

9.2. tikslingą bendradarbiavimą su kitomis įstaigomis bei organizacijomis;



9.3. teisingą darbo laiko naudojimą;

9.4. darbo drausmės pažeidimus;

9.5. žalą, padarytą Centrui dėl savo kaltės ar neatsargumo;

9.6. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimų

vykdymą;

9.7. Centrui padarytą žalą, tiesiogiai susijusią su jo darbo funkcijomis Lietuvos Respublikos

teisės aktų nustatyta tvarka;

9.8. savo pareigų netinkamą vykdymą darbo vidaus tvarkos taisyklių ir Lietuvos

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Direktoriaus pavaduotojas už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiamas drausminėn

atsakomybėn, kurią skiria Centro direktorius.

11. Direktoriaus pavaduotoją į darbą priima, atleidžia ir sudaro rašytinę darbo sutartį Centro

direktorius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

12. Direktoriaus pavaduotojui nesant įstaigoje (atostogos, komandiruotė, liga ir pan.), jo

pareigas laikinai atlieka kitas Centro direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas.

13. Direktoriaus pavaduotojui draudžiama ateiti į darbą neblaiviam, darbo metu vartoti

alkoholinius gėrimus, narkotines bei toksines medžiagas.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Direktoriaus pavaduotojas supažindinamas su patvirtintu pareigybės aprašymu, jo

pakeitimais ir papildymais pasirašytinai.

15. Pareigybės aprašymą, jo papildymą ir pakeitimą tvirtina Centro direktorius ar jį

pavaduojantis asmuo.

16. Direktoriaus pavaduotojas pasižada ir įsipareigoja neatskleisti žodžiu, raštu ar kitokiu

pavidalu pašaliniams asmenims jokios komercinės, dalykinės, finansinės bei kitokios

konfidencialios informacijos, su kuria jis buvo supažindintas arba ji tapo jam prieinama ir

žinoma dirbant Kaišiadorių rajono socialinių paslaugų centre.

Susipažinau ir sutinku vykdyti:

______________ ___________________ ___________________

(data) (parašas) (vardas, pavardė)




