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JURDAIČIŲ SOCIALNĖS GLOBOS NAMŲ
ŪKIO PADALINIO VADOVO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. BENDRIEJI NUOSTATAI

1. Ūkio padalinio vadovo pareigybė priskiriama struktūrinių padalinių vadovų pareigybės grupei.
2. Pareigybės lygis – B, kuriam būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis ar jam prilygintas
išsilavinimas arba aukštasis koleginis išsilavinimas, arba aukštesnysis išsilavinimas, arba iki 1995
metų įgytas specialusis vidurinis išsilavinimas.
3. Pareigybės paskirtis - dirbti savarankiškai pagal įgytą kvalifikaciją, bendradarbiaudamas su kitais
specialistais ir asmenimis.
4. Pareigybės darbo sritis – socialinės globos namų ūkinės veiklos organizavimas, koordinavimas,
įgyvendinimas.
5. Ūkio padalinio vadovas tiesiogiai pavaldus direktoriui.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos  specialiuosius reikalavimus:
6.1. būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas arba aukštasis
koleginis išsilavinimas, arba aukštesnysis išsilavinimas, arba iki 1995 metų įgytas specialusis
vidurinis išsilavinimas;
6.2. turėti 1 metų vadovaujamojo (struktūrinio padalinio vadovo) darbo patirtį;
6.3. žinoti ir išmanyti Viešųjų pirkimų įstatymą ir jį taikyti viešųjų pirkimų procedūrose, žinoti
socialinės globos namų ūkį reglamentuojančius norminius teisės aktus, instrukcijas, lokalinius
dokumentus;
6.4. išmanyti ir mokėti savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos  civilinį kodeksą, Lietuvos
Respublikos socialinių paslaugų įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, socialinės
globos namų direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus;
6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu, išmanyti  dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti
kompiuteriu;
6.6. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
6.7. gebėti organizuoti savo darbą.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoti Ūkio padalinio darbą, nustatyti užduotis, kontroliuoti ir vertinti jų  atlikimo kokybę;
7.2. sudaryti ūkinės veiklos planą, užtikrinti jo vykdymą, rengti ataskaitas;
7.3. organizuoti pastatų ir patalpų eksploatacijos, priešgaisrinės saugos ir apsaugos užtikrinimą,
reikalingos dokumentacijos vedimą;
7.4. organizuoti globos namų pastatų remonto darbus, techninę priežiūrą, kasmetinę apžiūrą, teikti
globos namų direktoriui siūlymus apie reikalingų pastatų remonto, renovacijos darbų ir lėšų poreikį;
7.5. dalyvauti sudarant socialinės globos namų nekilnojamojo turto einamojo ir kapitalinio remonto
planus ir sąmatas;
7.6. užtikrinti šilumos, vandens, elektros energijos tiekimo ir ryšių paslaugų teikimą ir taupų
naudojimą;
7.7. užtikrinti tarnybinių automobilių priežiūrą bei kontrolę;



7.8. organizuoti pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turto nurašymą,
likvidavimą, jo panaudojimą;
7.8. rūpintis mirusių gyventojų laidojimo organizavimu, pildo laidojimo registravimo žurnalą,
kapinių priežiūra ir paminklų statymu;
7.9. sudaryti Ūkio padalinio darbuotojų darbo grafiką ir pildyti darbo laiko apskaitos žiniaraštį Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;
7.10. užtikrinti efektyvų visų energetinių bei materialinių išteklių naudojimą, vesti apskaitą ir
kontrolę, pateikti duomenis rengiant ataskaitas statistikai, steigėjui ir kt. institucijoms;
7.11. tvarkyti materialinių vertybių apskaitą, rengti ir laiku pateikti buhalterijai, teikti paraiškas dėl
reikalingų prekių įsigijimo;
7.12. kaupti elektros energijos ir šilumos energijos sunaudojimo duomenis lyginamajai analizei;
7.13. organizuoti vėliavos iškėlimą nustatytų švenčių dienomis;
8. Ūkio padalinio vadovas yra materialiai atsakingas už gyvenamuosius pastatus, infostruktūros ir
kitus statinius, mašinas ir įrenginius, baldus ir biologinį turtą ir kitą ilgalaikį bei trumpalaikį turtą
bei ūkinį inventorių esantį eksploatacijoje ir atsargas perduotas naudoti;
9. vykdo kitus direktoriaus pavedimus.
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