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 PATVIRTINTA 

Negalią turinčių asmenų centras „Korys“ 

direktoriaus 2019 m. rugsėjo 9 d. 

įsakymu Nr.V-97 

 

 

NEGALIĄ TURINČIŲ ASMENŲ CENTRAS „KORYS“ 

APTARNAVIMO IR ŪKIO SKYRIAUS VEDĖJO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Negalią turinčių asmenų centras „Korys“(toliau – Centro) aptarnavimo ir ūkio skyriaus 

vedėjas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Aptarnavimo ir ūkio skyriaus vedėjo 

pareigybė priskiriama biudžetinių įstaigų struktūrinių padalinių vadovų grupei. 

2. Pareigybės lygis – A. 

3. Aptarnavimo ir ūkio skyriaus vedėją priima į darbą ir atleidžia iš darbo Centro direktorius. 

4. Aptarnavimo ir ūkio skyriaus vedėjas pavaldus direktoriui. 

5. Aptarnavimo ir ūkio skyriaus vedėjas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos 

Konstitucija, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių 

įstaigų įstatymu, kitais įstatymais ir poįstatyminiais aktais, norminiais aktais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Centro 

nuostatais, Centro vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, direktoriaus įsakymais, darbų saugos ir 

priešgaisrinės apsaugos instrukcijomis, šiuo pareigybės aprašymu. 

6. Aptarnavimo ir ūkio skyriaus vedėjas skiriamas, perkeliamas ir atleidžiamas iš pareigų 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis. 

7. Šis pareigybės aprašymas gali būti keičiamas, papildomas, keičiantis įstatymams ir keičiant 

Centro darbo organizavimo tvarką.  

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

8. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

8.1. Aptarnavimo ir ūkio skyriaus vedėjas turi turėti ne mažesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, 

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas, dirbti kompiuteriu. 

8.2. Asmeninės savybės: turėti organizacinių sugebėjimų, mokėti savarankiškai planuoti, 

organizuoti savo ir pavaldžių jam darbuotojų veiklą, užtikrinti bendradarbiavimą su įmonėmis, 

sutarčių bei susitarimų vykdymą, išmanyti raštvedybos, dokumentų rengimo taisykles, būti 

pareigingam, darbščiam, mokėti bendrauti, siekti kompromiso ir bendradarbiavimo.  

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

9. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:  

9.1. organizuoja Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro ir jo padalinių techninį-ūkinį ir 

materialinį aprūpinimą; 

9.2. planuoja ir organizuoja Aptarnavimo ir ūkio skyriaus darbuotojų darbus bei šių darbų 

vykdymo kontrolę; 

9.3. planuoja ir sudaro Aptarnavimo ir ūkio skyriaus metinių išlaidų planus ir sąmatas; 
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9.4. rengia sutartis su įmonėmis, atliekančiomis techninio aptarnavimo ir priežiūros darbus 

(patalpų šildymas, pastatų priežiūra, apšvietimas, vandens tiekimas, signalizacija, deratizacija, 

apsauga ir kt.), bendradarbiauja ir prižiūri jų darbus;  

9.5. kontroliuoja sutarčių, susijusių su Aptarnavimo ir ūkio skyriaus veikla, vykdymą bei 

galiojimo terminus; 

9.6. koordinuoja darbų saugos, priešgaisrinės saugos darbų vykdymą; 

9.7. rūpinasi patalpų bei teritorijų apsauga, šiluma ir vandentiekiu; 

9.8. rūpinasi patalpų bei teritorijų švara ir tvarka, inventoriaus priežiūra; 

9.9. organizuoja įvairių blankų, archyvinių dėžių, antspaudų gaminimą; 

9.10. kontroliuoja prekių išdavimą, apskaitą, nurašymą; 

9.11. kontroliuoja smulkių gedimų (elektros instaliacijos, kanalizacijos, vandentiekio, ryšio, 

dujų ir kt.) šalinimą, smulkaus remonto (inventoriaus, patalpų) vykdymą; 

9.12. veda Centro tarnybinio transporto apskaitą, jį paskirsto, kontroliuoja jo naudojimą, 

priežiūrą, rūpinasi remontu. Kontroliuoja kelionės lapų išdavimą ir jų apskaitą; 

9.13. sudaro ir skirsto automobilių kuro limitus ir normas, kontroliuoja ir apskaito jo 

sunaudojimą; 

9.14. rūpinasi pastatų ir transporto priemonių draudimu; 

9.15. dalyvauja ir atlieka metines inventoriaus ir medžiagų inventorizacijas; 

9.16. organizuoja nereikalingo inventoriaus likvidavimą arba pardavimą aukciono būdu; 

9.17. tvarko viešųjų pirkimų žurnalą pagal pateiktą pirkimų organizatorių informaciją; 

9.18. rengia tvarkos aprašus, susijusius su jam pavaldžių darbuotojų ir funkcijų atlikimu; 

9.19. atlieka kitus direktoriaus pavedimus, susijusius su darbu; 

9.20. kontroliuoti, kad darbuotojai būtų laiku periodiškai instruktuojami DSS klausimais; 

          9.21. periodiškai tikrinti DSS instruktavimo žurnalą. 
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_________________________________________________ 

 

 

 

Susipažinau ir sutinku: 

Negalią turinčių asmenų centro „Korys“ Aptarnavimo ir 

ūkio skyriaus vedėjas 

 

 

         ___________________________ 

              (Vardas, pavardė, parašas, data) 

 

Pareigybės aprašymą gavau: 

 

 

 

         ___________________________ 

              (Vardas, pavardė, parašas, data) 

 


