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I.

BENDROJI DALIS

1. Direktoriaus pavaduotojo Dkiui pareigybe reikalinga vykdyti istaigos Ukinius ir
techninius darbus, tvarkyti istaigos materialini turt4, organizuoti techninio personalo darbq,
koordinuoti darbq rurrgor, civilines saugos, priesgaisrinir+ saugumo priemoniq vykdym4, dalyvauti
viesqjq pirkimq procedflras.
vykdant
'
,. Direktoiiaus pavaduotojas flkiui - materialiai atsakingas asmuo su kuriuo sudaroma
visi5kos materialines atsakomybes sutartis.
3. Direkloriaus pavaduotojas likiui privalo:
3. 1. tureti auk5taii arba aukStesniii i5silavinim4;
3.2. moketi dirbti komPiuteriu;
3.3. gebeti savaranki5kai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti, dirbti

komandoje;

.

.

3.4. moketi valdyi, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informacij4, rengtr
reikalingus istaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius dokumentus bei i5vadas;
- 3.5-. b[ti gerai susipaZinus su kainomis paslaugq ir prekiq rinkoje, i5manyti vieSqiq
pirkimq principus.
4. Direktoriaus pavaduotojas fikiui skiriamas i pareigas atviro konkurso btdu ir
atleidLianas i5 jq teises aktq nusta$rta tvarka.

II.

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UXTUI FUNKCIJOS

5. Vykdo istaigos, pastatq, patalpq ir teritorijos prieZitr4.

6. Nustatytu laiku atlieka istaigos pastatq ir jq konstrukcijq sezonines bei neeilines
apZiuras, pildo technines pastatq prieZi[ros Zurnal4, organizuoja apli@ metu rastq defektq
5alinim4.
7. Rlpinasi istaigos teritorijos Svara ir tvarkingumu, atsako uZ istaigos teritorijoje
esandiq irenginiq saugum4; prilinti istaigos teritorijoje esandius gelynus; Ziemos metu rupinasi,
kad ant stogo nebltq varvekliq, kad istaigos teritorijoje esantys takeliai bttq nukasti ir pabarstyti
smeliu.
8. Kontroliuoja ap$vietimo, Sildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitq sistemq buklg,
l
jq technini stovi, organizuoja jq gedimq
9. R[iinasi istaigoi [kiniu aptamavimu, irengimq, priemoniq, inventoriaus isigijimu,
atitiktq
apskaita, apsauga ir prieZiura; kontroliuoja, kad gaunamos prekds, materialines vertybes
technines s4lygas ir standartus.
10. Atsako uZ lstaigai teikiamq komunaliniq paslaugq kokybE; vykdo istaigos elektros
ir
energijos, vandens, Silumos Jnergijos sunaudojimo apskait4; rengia menesines vandens
flkio
.rr.r!.tiniq istekliq ataskaitas lr pateitcia Alytaus miesto savivaldybes miesto komunalinio
I

Salinim4.

skyriui.
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1. Kontroliuoja ekonomi5k4 materialiniq vertybiq naudojim4, teikia sifllymus del Siq
iStekliq taupymo priemoniq igyvendinimo bei organizuoja jq nuostoliq Salinimq.
12. Suderings su istaigos direktoriumi, organizuoja patalpq remonto darbus:atlieka
1

(arba

kuruoja) jq paruo5iam4ji etapq, kontroliuoja statybos/remonto darbq kokybg

lr elgl,prllma

juos pagal atitinkamus darbq priemimo aktus.
13. Organizuojavisq darbq atliekamq istaigos teritorijoje (pravaLiavimo, pakrovimoi$krovimo, peme5imo ir perveZimo, sudejimo i lentynas ir t.t.) atlikim4 pagal visus saugos ir
sveikatos darbe, prieSgaisrinds saugos reikalavimus.
14. Organintoja talkas tvarkant istaigos patalpas ir jos aplink4.
15. Atsako uZ istaigos elektros [ki:
15.1. kontroliuoja ar elektros irenginiai yra gerai priZilrimi, ar jie yra iileminti,jeigu
naudojasi elektros
iZeminimas numatytas jq instrukcijose; kontroliuoja, ar darbuotojai teisingai
prietaisais;
15.2. r[pinasi, kad istaigos teritorijos ir patalpq bendrasis bei vietinis ap5vietimas
atitiktrtr galioj andias normas.
16. Atsako uZ istaigos prieSgaisring saug4:
16.1. u/tikina prie5gaisrines saugos inventorius veiksmingumq ir tvarkingum4, stebi
jq galiojimo laik4;
16.2. ruo5ia Zmoniq evakavimo kilus gaisrui grafinius ir raSytinius planus; uZtil<rina,
kad grafiniai evakavimo planai bttq pakabinti gerai matomoje vietoje prie lejimo i kiekvien4
pastato auk5t4, o darbuotojai visi butq supaZindinti su veiksmais kilus gaisru, tq veiksmq atlikimo
tvarka, btdais ir nuoseklumu;
16.3. sistemingai tikrina ar Zmoniq evakavimo keliai
prieangiai, laiptai neuZkrauti sultZusiais baldais ir kitais daiktais.
17. Organizuoja aptarnaujandio personalo darbe; apr[pina juos reikiamomis
medZiagomis, lrankiais, valymo ir higienos priemonemis; vykdo jq darbo kontrolg.
18. Rfipinasi darbuotojq sauga ir sveikata; supaZindina darbuotojus su saugos ir
sveikato s instrukcij omis, kontroliuoj a j q vykdymq.
I 9. Vykdo viesqjq pirkimq or ganizatoiaus funkcij as.
20. Organizuojaprekiq, paslaugq ir darbq vie5qii pirkim4.
21. Tvarko viesqlq pirkimq dokumentus, pildo pirkejq apklausos paLymas, metines
vie5qiq pirkimq ataskaitas, vie5qjq pirkimq registracijos Zurnal4, rengia metini prekiq, paslaugq ir
darbq vieSqjq pirkimq plan4.
22. Veda derybas su ivairiais materialiniq i5tekliq bei paslaugq tiekejais, inicijuoja
ivairiq sutardiq sudarym4, dalyvauja jas rengiant.
23. Rlpinasi tinkamu maisto produktq pristatymu, sanddliavimu, saugojimu,
panaudojimu ir realizavimo terminais; kontroliuoj a ar garnamos maisto prekes kokybiSkos,
ivarkingai supakuotos, su visais lydimais dokumentais, atitinka standarto reikalavimus.
24.Dalyvauja sudarant valgiara5ti ir maisto produktq parai5kas-reikalavimus.
25 . P agal paraSyt4 valgiarasti isduoda virej oms maisto produktus.
26. Derina maisto prekiq knygq ir materialiniq vertybiq likudius su istaigos vyr.
buhalteriu.
27. Tvarko jam patiketq vertybiq apskait4, rengia dokumentus susidevejusio
inventoriaus, panaudotq medZiagq, kitrl materialiniq vertybiq inventorizacijai, patikrinimui ir
nuraiymui ; dalyvauj a inventorizuoj ant patiketas materialines vertybes.
28. Palaiko 5var4 ir tvark4 sandelyje ir kitose priskirtose patalpose.
29. Rengia reikalingus istaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius dokumentus,
vykdo kitas istaigos direktoriaus perduotas funkcijas.
kontroliuoja nuomos sutardiq
30. Rengia dokumentus patalpq nuomai

ir

lsipareigoj imq vykdym4.

31. Pagal patvirtint4 istaigos dokumentacijos plan4 kaupia, sistemina

ir

saugo

dokumentus, susijusius su Sios pareigybes funkcijq vykdymu, iki jq perdavimo i istaigos archyv4.
32. Ultikrina Lietuvos valstybes veliavos ir kitq veliavq i5ke1im4 valstybiniq Svendiq,
atmintinomis ir kitomis dienomis. Veliava keliama 7.00 val. ir nuleidZiama22.O0 valandomis.
33. Vykdo lop5elio-darZelio ,,Putinelis" direktoriaus teisetus vienkartinio pobtidZio
pavedimus.
34. Nesant direktoriaus pavaduotojo ugdymui, pagal pareigybes apra5ym4
pavaduoj andio direktoriq, laikinai eina direktoriaus parei gas.

IV. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UTTUI TEISES
35. Teikti sillymus administracijai del istaigos veiklos tobulinimo.
36. Dalyvauti lstaigos savivaldoje.
37. Gauti atostogas, darbo uZmokesti ir kitas teises aktq nustatytas garantijas.
38. Tureti darbo kabinet4, kabineto irangq, priemones, kurios bttinos ir reikalingos
darbui.
39. Dirbti savitarpio pagarba gristoje, psichologi5kai ir fizi5kai saugioje aplinkoje.
40. Burtis i visuomenines ir profesines organizacijas, skatinandias kelti kvalifikacij4,

tobuleti.

V. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UXTUT ATSAKOMYBE
IR ATSKAITOMYBE
41. Direktoriaus pavaduotojas ukiui atsako:
41.1. uZ pareigybes apraSyme nurodytq

funkcijq tinkam4 vykdym4

ir

pavestq

uZduodiq atlikim4 laiku;

4l.2.fivaiko

gyvybg ir sveikat4;

41.3.

ui tinkam4 darbo laiko naudojim4;

41.4.

lZ

vidaus tvarkos, darbq saugos, prie5gaisrinds saugos, higienos reikalavimq

vykdym4;
41.5. ni, darbo drausmds paZeidimus, nelaimingus atsitikimus, kurie ivyko del jo
kaltes.

42. Direktoriaus pavaduotojas fikiui atskaitingas ir pavaldus Alytaus lop5elio-darZelio
,,Putinelis" direktoriui.
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