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 PATVIRTINTA 

Negalią turinčių asmenų centras „Korys“ 

direktoriaus 2022 m. balandžio 28 d. 

įsakymu Nr. V-....... 

 

 

NEGALIĄ TURINČIŲ ASMENŲ CENTRAS „KORYS“ 

APTARNAVIMO IR ŪKIO PADALINIO VADOVO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

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

vadovas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Aptarnavimo ir ūkio padalinio vadovo 

pareigybė priskiriama biudžetinių įstaigų struktūrinių padalinių vadovų grupei. 

2. Pareigybės lygis – B. 

3. Aptarnavimo ir ūkio padalinio vadovą priima į darbą ir atleidžia iš darbo Centro direktorius. 

4. Aptarnavimo ir ūkio padalinio vadovas pavaldus direktoriui.  

5. Aptarnavimo ir ūkio padalinio vadovas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos 

biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu, Centro nuostatais, 

Centro vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, Centro bendruomenės etikos taisyklėmis, direktoriaus 

įsakymais, darbų saugos ir priešgaisrinės apsaugos instrukcijomis, higienos normomis, šiuo 

pareigybės aprašymu. 

6. Aptarnavimo ir ūkio padalinio vadovas skiriamas, perkeliamas ir atleidžiamas iš pareigų 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis. 

7. Šis pareigybės aprašymas kasmet turi būti peržiūrimas, vertinamas, ir, esant poreikiui, 

keičiamas. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

8.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį ar jam prilygintą išsilavinimą; 

8.2. turėti darbų saugos ir priešgaisrinės saugos pažymėjimus; 

8.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės 

aktais, reglamentuojančiais darbų saugą, higienos normas, civilinę saugą, viešąjį 

administravimą, viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą, dokumentų rengimą bei tvarkymą, 

informacinių sistemų darbą bei apsaugą; 

8.4. išmanyti pastatų, statinių, vidaus patalpų eksploatavimo, priežiūros, remonto ir profilaktinio 

aptarnavimo tvarką, šildymo, vėdinimo, vandentiekio, elektros ūkį ir jų valdymo įrengimus; 

8.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir priimti 

sprendimus, savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų veiklą; 

8.6. turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius, gebėti naudotis Microsoft Office programomis bei 

kitomis informacinėmis technologijomis. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

9. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:  

9.1. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Aptarnavimo ir ūkio padalinio darbuotojų darbus; 

9.2. sudaro Aptarnavimo ir ūkio padalinio darbuotojų darbo grafikus; 
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9.3. atlieka sau pavaldžių darbuotojų metinės veiklos vertinimą; 

9.4. organizuoja Centro techninį-ūkinį ir materialinį aprūpinimą, užtikrina taupų ir racionalų 

materialaus ir nematerialaus turto bei finansinių išteklių naudojimą; 

9.5. rūpinasi patalpų bei teritorijų apsauga, švara ir tvarka; 

9.6. užtikrina, kad Centro patalpos darbo dienos pradžioje būtų atrakinamos, o darbo dienos 

pabaigoje būtų užrakinamos vidaus tvarkos aprašu nustatyta tvarka; 

9.7. rūpinasi Centro šilumos, vandens, elektros ūkiu; 

9.8. rūpinasi Centro inventoriumi, užtikrina smulkių gedimų (elektros instaliacijos, kanalizacijos, 

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

9.9. rengia sutartis su įmonėmis, atliekančiomis remonto, techninio aptarnavimo ir priežiūros darbus 

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

apsauga ir kt.), bendradarbiauja ir prižiūri jų darbus, kontroliuoja sutarčių vykdymą; 

9.10. vykdo Centro tarnybinio transporto kuro sunaudojimo kontrolę, transportą paskirsto, 

kontroliuoja jo naudojimą, priežiūrą, rūpinasi remontu; 

9.11.  rūpinasi pastatų ir transporto priemonių draudimu; 

9.12. prižiūri ir vertina patalpų, materialinių vertybių, įrangos atitiktį teisės aktų reikalavimams; 

9.13. organizuoja ir dalyvauja Centro turto inventorizacijoje,  

9.14. organizuoja ir vykdo nenaudojamo ir netinkamo naudoti turto nurašymą, išardymą, 

likvidavimą ar pardavimą aukciono būdu; 

9.15.  instruktuoja Aptarnavimo ir ūkio padalinio darbuotojus darbų saugos ir sveikatos  

klausimais, užtikrina darbų saugos ir sveikatos, higienos reikalavimų vykdymą; 

9.16. instruktuoja Centro darbuotojus priešgaisrinės ir civilinės saugos klausimais, užtikrina 

civilinės ir priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą; 

9.17. atsako už ekstremalių situacijų plano rengimą bei jame numatytų prevencinių priemonių 

įgyvendinimą; 

9.18. rengia padalinio darbuotojų pareigybės aprašymus bei tvarkos aprašus, susijusius su 

Aptarnavimo ir ūkio padalinio veikla; 

9.19. vykdo kitus vienkartinius Centro direktoriaus įpareigojimus, nenumatytus pareigybės 

aprašyme, tačiau susijusius su Centro vykdoma veikla.  

       
   Suderinta Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos (RJPS) padalinio Negalią turinčių asmenų centras 

„Korys“ dvišalės tarybos posėdyje, vykusiame  2022-04-27.  

_________________________________________________ 

 

 

 

Susipažinau ir sutinku: 

Negalią turinčių asmenų centro „Korys“ Aptarnavimo ir 

ūkio padalinio vadovas 

 

 

         ___________________________ 

              (Vardas, pavardė, parašas, data) 

 

Pareigybės aprašymą gavau: 

 

 

 

         ___________________________ 

              (Vardas, pavardė, parašas, data) 

 


