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PADALINIO VADOVO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖ
1. Ūkio ir aptarnavimo padalinio vadovas yra ____________I grupės pareigybė____________
(pareigybės pavadinimas)

(nurodoma pareigybės grupė

2. Pareigybės lygis – _B___________________________________________________________
(nurodoma, kuriam lygiui (A (A1 ar A2), B, C, D) priskiriama pareigybė)

3. Pareigybės paskirtis: Ūkio ir aptarnavimo padalinio vadovo pareigybė reikalinga organizuoti ir
kontroliuoti Ūkio ir aptarnavimo padalinio veiklą, koordinuoti civilinės ir priešgaisrinės saugos priemonių
vykdymą, atlikti Įstaigos elektros ūkio techninę priežiūrą, eksploataciją ir remontą;
4. Pareigybės pavaldumas: Ūkio ir aptarnavimo padalinio vadovas tiesiogiai pavaldus Įstaigos
direktoriui;
5. Darbo savaitė trukmė-40 valandų;
II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį
išsilavinimą, arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą ir patirtį
profesinėje srityje;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo kodeksu, gerai žinoti Lietuvos
Respublikos įstatymus, Lietuvos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius elektros
įrenginių eksploatavimo saugos taisykles, šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros
(eksploatavimo) taisykles, priešgaisrinės saugos taisykles, gamtinių dujų eksploatavimo taisykles;
6.3. turėti vairuotojo pažymėjimą;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office" programiniu paketu;
6.5. išmanyti dokumentų valdymo taisykles, apskaitos, raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles,
gebėti jas taikyti praktiškai;
6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, ir rengti išvadas;
III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:
7.1. organizuoja ir koordinuoja Įstaigos Ūkio ir aptarnavimo padalinio veiklą.
7.2. rūpinasi administracinių ir pagalbinių pastatų, šilumos, vandentiekio, kanalizacijos tinklų elektros
tinklų ir įrengimų eksploatacija.
7.3. organizuoja ir koordinuoja elektros, šiluminio ūkio, vandens tiekimo, nuotekų valymo įrenginių,
transporto, telefoninio ryšio, pastatų ir įrengimų eksploatavimo, einamojo remonto darbą;
7.4. užtikrina patikimą elektros įrenginių veikimą pagal elektros įrenginių eksploatavimo
reikalavimus, darbuotojų saugą ir sveikatą; atlieka elektros tinklo, organizacinės technikos instaliacijų
pajungimą pagal elektros įrenginių eksploatavimo reikalavimus ir taisykles;
7.5. bendradarbiauja su AB ESO dėl nenutrūkstamo elektros energijos tiekimo, rūpinasi geriamu
vandeniu, šildymu, kanalizacija ir vandens valymo ir nugeliažinimo įrangos būkle;
7.6. priima sprendimus dėl įrangos būklės, kuriems atliktas kapitalinis remontas arba modernizacija ir
įformina atitinkamą techninę dokumentaciją;
7.7. kontroliuoja darbuotojus, kad padalinio darbuotojai dirbtų su tvarkingais darbo įrankiais ir
užtikrintų darbų saugą;
7.8. kontroliuoja temperatūros režimus Įstaigos gyvenamosiose pastatuose, katilinėje ir
administracijos pastate, diegia priemones visų rūšių energijos bei kuro taupymui;

-27.9. saugo eksploatuojamų įrenginių dokumentaciją (pasus, brėžinius, schemas ir t.t.);
7.10. savalaikiai pasiruošia kasmetiniam šildymo sezonui, rūpinasi Įstaigos elektros, dujų ir šilumos
ūkiu;
7.11. kontroliuoja kaip jam pavaldūs darbuotojai vykdo darbo tvarkos taisyklių reikalavimus, užtikrinti
gerą darbo drausmę;
7.12. rengia Ūkio ir aptarnavimo padalinio darbuotojų pareigybių aprašymus ir teikia juos tvirtinti
Įstaigos direktoriui; užtikrina, kad jos atitiktų teisės aktų reikalavimus;
7.13. organizuoja tarnybinio transporto draudimo paslaugų pirkimą, techninės apžiūros atlikimą;
7.14. rengia įvairius raštus, atsakymus į kitų įstaigų, institucijų, tiekėjų, interesantų raštus, įsakymų,
kitų dokumentų, reglamentuojančių ūkio ir aptarnavimo padalinio veiklą, projektus, juos derinti su kitų
padalinių vadovais;
7.15. sudaro numatomų biudžetiniais metais pirkti ūkio ir aptarnavimo padaliniui reikalingų prekių,
paslaugų ar darbų sąrašą ir pateikia sąrašą už pirkimų planavimą atsakingiems asmenims;
7.16. pagal savo pareigybės kompetenciją pavaduoja kitus padalinio ar Įstaigos darbuotojus, nesančius
darbe dėl ligos, kasmetinių atostogų ar komandiruotės metu, kitais atvejais;
7.17. yra materialiai atsakingas už:
7.17.1. gyvenamųjų namų Prūdiškių g. 64 ir Prūdiškių g. 68 nebaigtą statybą;
7.17.2 padalinio vadovas atsakingas už aplinkosaugą, elektros, šilumos ir dujų ūkį;
7.18. Suderina padalinio darbuotojų atostogų grafikus ateinantiems metams;
7.19. Organizuoja padalinio darbuotojų susirinkimus;

IV. ATSAKOMYBĖ
8. Padalinio vadovas atsako teisės aktų nustatyta tvarka už tai, kad jam pavestos užduotys būtų
įvykdytos laiku ir kokybiškai, už tinkamą ir tikslų pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą, už
įstatymų ir Vyriausybės nutarimų, norminių aktų reikalavimų vykdymą, už pateiktos informacijos teisingumą.

Susipažinau:
__________________________
(parašas)
_______________________
(vardas, pavardė)
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