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DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIO REIKALAMS  

 

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui 

 

Direktoriaus pavaduotojo ūkiui kvalifikacijai keliami reikalavimai: 

• ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas;  

• analogiška darbo patirtis. 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams turi žinoti ir išmanyti: 

• globos namų teritorijos priežiūros tvarką; 

• globos namų pastatų ir visų patalpų, (dirbtuvių ir kt.) bei inventoriaus naudojimo ir priežiūros 

taisykles; 

• higienos normas ir taisykles; 

• darbo santykius reglamentuojančius įstatymus; 

• buhalterinės apskaitos pagrindus; 

• priešgaisrinės saugos taisykles; 

• saugaus darbo taisykles; 

• pirmosios medicininės pagalbos suteikimo priemones ir būdus; 

• globos namų nuostatus, darbo tvarkos taisykles; 

• kitus globos namų veiklą reglamentuojančius dokumentus bei norminius aktus; 

• savo pareigybės aprašymą. 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams privalo vadovautis: 

• Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais; 

• Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais 

norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, darbuotojų 

saugą ir sveikatą; 

• darbo tvarkos taisyklėmis;  

• darbo sutartimi; 

• šiuo pareigybės aprašymu; 

• kitais globos namų lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis 

ir pan.). 

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos: 

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams vykdo šias funkcijas: 

• organizuoja ir koordinuoja globos namų ūkinę veiklą; 

• pavaduoja direktorių, vykdo direktoriaus pareiginę instrukciją; 

• vykdo ir įgyvendina globos namų direktoriaus pavedimus neprieštaraujančius teisiniams aktams, 

globos namų nuostatams; 

• rengia strateginius veiklos planus, atlieka globos namų aplinkos ir išteklių analizę, dalyvauja 

formuojant biudžetą; 

• vykdo ūkio dalies darbuotojų darbo kontrolę; 

• sudaro metinius viešųjų pirkimų planus ir paskelbia informacinėje viešųjų pirkimų sistemoje, bei 

globos namų internetiniame tinklapyje; 

• organizuoja prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, rengia pirkimų dokumentus, teikia 

reikalingas ataskaitas viešųjų pirkimų tarnybai; 

• rūpinasi pastatų ir jų patalpų remontu, organizuoja gedimų bei avarijų šalinimą; 

• vadovauja statinių priežiūrai ir eksploatacijai, vedą reikalingą dokumentaciją; 



• globos namuose yra darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistas ; 

• yra atsakingas už globos namų darbų ir sveikatos saugą, civilinę saugą, gaisrinę saugą,  elektros 

saugą, šilumos ūkį; 

• organizuoja saugų eismą globos namų teritorijoje; 

• paruošia, reikalingas globos namuose, darbų saugos instrukcijas, priešgaisrines instrukcijas; 

• praveda darbuotojams įvadinius darbų saugos ir sveikatos instruktažą, įvadinį priešgaisrinės 

saugos instruktažą, įvadinį civilinės saugos instruktažą; 

• supažindina darbuotojus su globos namų vidaus darbo taisyklėmis; 

• tikrina, kad laiku ir tinkamai padalinių vadovai instruktuotų darbuotojus pagal parengtas darbų 

saugos ir sveikatos ir priešgaisrines instrukcijas; 

• paruošia patalpų evakuacijos planus ir juos iškabina pagal priešgaisrinius reikalavimus; 

• praveda darbuotojams darbų saugos ir sveikatos mokymus, priešgaisrinės saugos bei civilinės 

saugos mokymus, organizuoja civilinės saugos funkcines ir stalo pratybas; 

• kontroliuoja darbuotojų aprūpinimą spec. apranga, avalyne, įrankiais ir kt. darbų saugos ir 

sveikatos apsaugos priemonėmis; 

• įvykus nelaimingam atsitikimui darbe ar pakeliui į darbą (iš darbo) atlieka tyrimą ir pildo reikiamą 

dokumentaciją, informuoja direktorių ir Valstybinę teritorinę darbų inspekciją, imasi priemonių 

priežasčių, sukėlusių nelaimingą atsitikimą, pašalinimui; 

• tikrina globos namų transporto priemonių techninę būklę, organizuoja savalaikį remontą ir 

techninę apžiūrą, tikrina degalų suvartojimą pagal kelionės lapus ir spidometrų faktiškus 

parodymus; 

• kontroliuoja, kad laiku būtų atlikti periodiniai gesintuvų patikrinimai, elektros įrenginių, 

žaibolaidžių varžų matavimai, pastatų šiluminės sistemos hidrauliniai bandymai.   

 

 


