
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIO REIKALAMS FUNKCIJOS 

 

 Organizuoja ir užtikrina tinkamą Tarnybos balanse esančių statinių, patalpų, elektros, šilumos, 

vandentiekio ir vėdinimo ūkio, priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos, ryšio priemonių, 

inžinerinių tinklų sistemų ir įrengimų bei kitų materialinių vertybių naudojimą, priežiūrą ir 

remontą. 

 Nustato Tarnybos materialaus turto poreikį, atlieka jo panaudojimo ir priežiūros analizę, teikia 

pasiūlymus dėl materialinių vertybių tinkamumo toliau naudoti. 

 Tarnybos direktoriui pavedus rengia ir teikia ataskaitas apie statinių eksploatavimą ir 

priežiūrą. 

 Dalyvauja rengiant Tarnybos veiklos sąnaudų sąmatos projektus. 

 Organizuoja ir kontroliuoja techninio personalo darbą, sudaro jų darbo grafikus, vykdo jų 

darbo laiko apskaitą. 

 Organizuoja Tarnybos įrangos, inventoriaus pristatymo ir parengimo naudojimui, baldų 

montavimo darbus. 

 Tarnybos direktoriui pavedus dalyvauja materialinių vertybių patikrinimų komisijose, taip pat 

atliekant Tarnybos turto metinę ir neeilines inventorizacijas. 

 Užtikrina tinkamą materialinių vertybių sandėliavimą ir jų apsaugą, Tarnybos patalpų apsaugą 

arba patalpų perdavimą saugoti apsaugos tarnybai. 

 Analizuoja pirkimo iniciatorių pateiktas paraiškas, pagal finansines galimybes perka 

Tarnybos darbuotojų funkcijų vykdymui reikalingas priemones. 

 Organizuoja ir kontroliuoja Tarnybos teritorijos, pastatų ir patalpų priežiūrą pagal higienos 

normų reikalavimus. 

 Įgyvendina darbų saugos, priešgaisrinės apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos norminių 

aktų nuostatas Tarnyboje. 

 Organizuoja darbų vykdymą pagal Tarnybos techninės priežiūros žurnalo įrašus. 

 Instruktuoja Tarnybos techninius darbuotojus saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir elektros 

saugos klausimais bei kontroliuoja saugos ir sveikatos instrukcijų vykdymą. 

 Apie visus nustatytos tvarkos pažeidimus, gedimus nedelsiant informuoja Tarnybos 

direktorių. 

 Konsultuoja Tarnybos darbuotojus, rengia dokumentų projektus, pagal šios pareigybės 

kompetenciją. 



 Teikia pasiūlymus Tarnybos direktoriui dėl Tarnybos darbuotojų materialinių - techninių 

poreikių tenkinimo, darbo organizavimo, Tarnybos  turto valdymo, naudojimo, apsaugos ir 

kitais šios pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais. 

 Pagal patvirtintą Tarnybos dokumentacijos planą kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, 

susijusius su funkcijų vykdymu, iki jų perdavimo į Tarnybos archyvą. 

 Teikia duomenis auditui pagal šios pareigybės kompetenciją. 

 Tarnybos direktoriui pavedus, atstovauja Tarnybai valstybinės valdžios ir valdymo bei 

savivaldos institucijose ir įstaigose bei kitose įstaigose ir organizacijose. 

 Vykdo kitus Tarnybos  direktoriaus pavedimus, susijusius su pareigybės aprašyme 

nustatytomis funkcijomis. 

 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams turi teises ir pareigas, numatytas Lietuvos 

Respublikos darbo kodekse, pareigybės aprašyme bei  darbo tvarkos taisyklėse ir kituose 

teisės aktuose, reglamentuojančiuose darbo santykius. 

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIO REIKALAMS 

PAREIGYBEI 

 

 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams turi atitikti šiuos reikalavimus: turėti ne žemesnį 

kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą (gali būti paskutinio 

kurso studentas), arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą. 

 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams turi išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Kauno miesto savivaldybės tarybos 

sprendimus, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, Tarnybos 

direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius statybos remonto darbų ir 

ūkinės veiklos organizavimą, materialinį – techninį aprūpinimą, viešuosius pirkimus, darbų 

saugą, priešgaisrinę apsaugą, darbuotojų saugą ir sveikatą, gebėti juos taikyti praktiškai. 

 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams turi mokėti dirbti Microsoft Office programiniu 

paketu; sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos 

taisykles, mokėti jas taikyti praktiškai, gebėti bendrauti; mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti 

ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pasiūlymus.  

 

 


