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PATVIRTINTA 

Negalią turinčių asmenų centro „Korys“ 

direktoriaus 2022 m. balandžio 28 d. 

įsakymu Nr. V - 41 

 

                                 NEGALIĄ TURINČIŲ ASMENŲ CENTRO „KORYS“ 

APTARNAVIMO IR ŪKIO PADALINIO SPECIALISTO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Negalią turinčių asmenų centro „Korys“ aptarnavimo ir ūkio padalinio specialistas yra 

darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Specialisto pareigybė yra priskiriama biudžetinių įstaigų 

specialistų grupei.  

2. Pareigybės lygis – B. 

3. Specialistą priima į darbą ir atleidžia iš darbo Centro direktorius. 

4. Specialistą pavaldus Aptarnavimo ir ūkio padalinio vadovui. 

5. Specialistas savo darbe vadovaujasi Centro nuostatais, Centro vidaus darbo tvarkos 

taisyklėmis, Centro bendruomenės etikos taisyklėmis,  direktoriaus įsakymais, darbų saugos ir 

priešgaisrinės apsaugos instrukcijomis, šiuo pareigybės aprašymu 

6. Specialistas priimamas, perkeliamas ir atleidžiamas iš darbo 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 reikalavimus:  

8.1. specialistas turi turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį ar jam prilygintą išsilavinimą, 

elektrosaugos pažymėjimą; 

8.2. gebėti atlikti smulkius santechnikos, elektros įrangos remonto bei kitus darbus ūkio 

tvarkymo srityje;  

8.3. 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.  Vykdo Centro techninį-ūkinį ir materialinį aprūpinimą, užtikrina taupų ir racionalų 

materialaus ir nematerialaus turto bei finansinių išteklių naudojimą; 

9.2. Atlieka patalpų ir inventoriaus priežiūros , tvarkymo ir remonto darbus; 

9.3.  Atlieka vandentiekio ir vidaus nutekamųjų sistemų priežiūrą, elektros sistemos ir 

prietaisų smulkių gedimų šalinimą; 

9.4. Užtikrina, kad Centro teritorijoje konteineriuose esančios šiukšlės būtų periodiškai 

išvežamos. 

9.5. Aprūpina Centro darbuotojus darbo drabužiais, darbo įrankiais, asmeninėmis apsaugos, 

valymo ir higienos priemonėmis. 

9.6. Supažindina Centro darbuotojus su valymo ir higienos priemonių naudojimo 

instrukcijomis. 
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9.7. Ženklina Centre naudojamą inventorių, prižiūri inventoriaus efektyvų, racionalų 

naudojimą ir tinkamą eksploataciją. 

9.8. Vykdo turto, inventoriaus nurašymo ir likvidavimo darbus. 

9.9. Užtikrina, kad Centre būtų taupoma elektros energija, vanduo, šilumos energija. 

9.10. Kiekvieną mėnesį pateikia Centro elektros energijos, dujų, vandens sunaudojimo 

apskaitos rodmenis tiekimo įmonėms. 

9.11. Organizuoja arba vykdo ryšių priemonių, signalizacijos, priešgaisrinės įrangos 

profilaktinius patikrinimus. 

9.12. Užtikrina, kad Centrui priklausantys pastatai valstybinių švenčių metu būtų papuošti 

valstybinėmis vėliavomis. 

9.13. Užtikrina, kad Centro patalpos būtų aprūpintos gaisro gesinimo priemonėmis, 

nustatytu laiku organizuoja jų patikrą. 

9.14. Dalyvauja liftų, elektros įrenginių, dujotiekio, šilumos tiekimo įrenginių techninių 

apžiūrų ir bandymų darbuose. 

9.15. Pavedus Aptarnavimo ir ūkio padalinio vadovui ar kitam administracijos darbuotojui 

atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus susijusius su Centro 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“ specialistas 

 

                  

           _________________________ 
                (Vardas, pavardė, parašas, data) 

 

Pareigybės aprašymą gavau: 

 

           _________________________                                         
                (Vardas, pavardė, parašas, data) 

 


