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I. SKYRIUS
PAREIGYBE
Pareigq pavadinimas: Kalvarijos globos ir uZimtumo centro ukvedys.
2. Pareigybds grup6: kvalifikuotas darbuotojas.
3. Pareigyb6s lygis - C.
4. Pareigyb6s paskirtis -r[pintis fikinio inventoriaus saugumu, atnaujinimu ir papildymu,
atsargq laikymu ir i5davimu. PriZi[reti Centro pastatus, irenginius, elektros iki taip pat Centro patalpq
ir teritorijos 5var4.
5. Pareigyb6s pavaldumas: ukvedys tiesiogiai pavaldus Kalvarijos globos ir uZimtumo
Centro direktoriui.
I.

II. SKYRIUS
PECIALUS REIKALAVIMAI I-JKVEDZIUI
6. Ukvedys savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos istatymais ir poistatyminiais aktais,
Vyriausybes nutarimais, reglamentuojandiais administracini - [kini darb4, Kalvarijos savivaldybes
tarybos sprendimais, Kalvarijos globos ir uZimtumo centro nuostatais, darbo tvarkos taisyklemis,
direktoriaus isakymais ir Siuo pareigybes apraSymu.
7. Ukvedys turi atitikti Siuos specialiuosius reikalavimus:
7.1. privalo tureti ne Zemesni kaip vidurinj iSsilavinim4 ir galiojanti paZymejimq, elektros
darbams vykdyti, darbo igldZiq ukio aptarnavimo srityje;
7.2. i5manyti lstaigos strukt[rq, jos darbo organizavim4 ir valdym4;
7.3. iSmanyti saugos darbe, prieSgaisrines saugos, darbo higienos, apsaugos sistemos
reikalavimus;
7.4. i5manyti elektrotechnikos pagrindus, pagrindinius duomenis apie pastoviqj4 ir kintamqiq
srov9;

7.5. i5manyti elektros ap5vietimo tinklq aptarnavimo, remonto b[dus

ir

priemones,

montavimo ir remonto bldus bei eiliSkum4;
7.6. i5manyti Zemos itampos laidq litavimo ir sujungimo bDdus, elektrotechniniq medZiagq
pagrindines r[5is, savybes ir paskirti;
7.7. i5manyti racionaliausius elektros irengimq ir prietaisq patikrinimo, remonto, surinkimo,
apsaugos nuo perkrovq bIdus;
7.8. iSmanyti relines apsaugos paskirtj;
7.9. iSmanyti jrenginiq ir prietaisq maitinimo Saltiniq veikimo principus bei sudetingq
kontroliniq matavimo prietaisq paskirtj ir naudojimo sqlygas;
7.10. iSmanyti bendrus pagrindiniq apsaugos nuo srovds poveikio reikalavimus;;
7.1 I

.

i5manyti pirmosios medicinos pagalbos suteikimo priemones

elektrosaugos paZeidimams;

ir

tvark4

esant
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7.12. iSmanyti istaigos supaprastintq vieSqjq pirkimq tvark4;

7.13. i5manyi orgtechnikos, kanceliariniq baldq ir kitq prekiq isigijimo bei panaudojimo
galimybes;
7.14. i5manyti prekiq reikalingq darbui r[Sis, kokybg;
7.15. iinoti statiniq technines ir naudojimo prieZilros tvarkq;
7.16. Linoti medZiagq sunaudojimo ir nuraSymo normas;
7 .17 . Zinoti pakrovimo - i5krovimo darbq organizavimq;
7.18. i5manyti medZiagq sandeliavim4 irjq apsaug4;
7.19. Zinoti pastatq, statiniq, patalpll eksploatavimo, prieZilros, remonto ir profilaktikos
atlikimo tvark4.

III. SKYRIUS
UKvEDZIo FUNKCTJos
8. UkvedZio funkcijos:

8.1. kontroliuoti, kaip darbuotojai laikosi saugos darbe, prieSgaisrines saugos, elektrosaugos
reikalavimq;
8.2. pakitus darbo procesui, informuoti darbuotojus apie pavojingus, kenksmingus ir kitus
rizikos veiksnius darbo vietose irjq poveikj sveikatai;
8.3. nuolat vykdyti istaigos pastatq ir patalpq prieZiiirq pagal saugos darbe, priesgaisrines
saugos ir higienos reikalavimus;
8.4. organizuoti ar (ir) atlikti patalpq elektros [kio remonto darbus bei lauko ap5vietimo
remonto darbus;
' 8.5. periodiSkai tikrinti Sviestuvus,juos valyi, pakeisti neveikiandias lempas;
8.6. vykdyti statiniq techning prieZilr4 ir pildyti Statinio technines prieZi[ros Zumal4;
8.7. riipintis apSildymo, ventiliacijos. kanalizacijos ir kitq sistemq tvarkingumu. Kontroliuoti
jq technini stovj, organizuoti remonto darbus;
8.8. dalyvauti sudarant jstaigos nekilnojamojo turto eilinio (einamojo) ir kapitalinio remonto
planus bei s4matas;
8.9. organizuoti patalpq remontq, kontroliuotijo eig4;
8.10. organizuoti lstaigos apr[pinim4 baldais, inventoriumi, orgtechnika ir kitomis
priemonemis. Kontroliuoti jq apsaug4 ir savalaiki remont4;
8.1l. organizuoti lstaigos, darbo vietq, darbuotojq apr[pinim4 saugiais irenginiais, saugos ir
sveikatos, prieSgaisrines saugos priemonemis;
8.12. apr[pinti istaigos darbuotojus nemokamai i5duodamomis apsaugos priemonemis;
8.13. laiku apriipinti darbuotojus valymo ir higienos priemonemis;
8.14. organizuoti Svaros ir tvarkos palaikymq istaigos patalpose ir teritorijoje;
8.15. organizuoti jstaigos pravedamq konferenciiq. seminarq, pasitarimq [kini aptarnavimq;
8.16. kontroliuoti lstaigos turto, patalpq inventoriaus efektyvum4, racionalq panaudojim4 ir
tinkam4 eksploatacij4;
8.17. kontroliuoti, kad gaunamos prekes - materialines vertybes atitiktq technines s4lygas ir
standartus;
8.18. organizuoti transporto priemones ypatingiems atvejams (svediq, delegacijq priemimui,
laidotuvems ir t.t.);
8.19. tvarkyti prekiq - materialiniq vertybiq apskait4. Nustatyta tvarka rengti ir teikti prekines
ir kitas ataskaitas apie jq kitimq ir likudius. Nuolat tikrinti, kad medziagq, prekiq, gaminiq likudiai
atitiktq nurodltiems likudiams buhalterijos dokumentuose;
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8.20. ruo5ti ir laiku pateikti dokumentus atsiskaitymui su buhalterija;
8.21. dalyvauti inventorizacijose, patikinimuose;
8.22. organizuoti jstaigos patalpq apsaug4 ir tureti visus atsarginius raktus nuo

jq;

8.23. evakuoti gyventojus ir darbuotojus i5 patalpq susidarius avarijos gresmei, stichinds
nelaimOs, avarijos atveju;
8.24. informuoti administracij4, pastebdjus bei jtarus darbuotoj4 darbo metu esant neblaivq,
apsvaigusi nuo narkotikq ar kitq toksiniq medZiagq;
8.25. organizuoti veliavos iSkelimq nustatytq Svendiq dienomis.
8.26. laikantis ,,Keliq eismo taisykliq" reikalavimq, vairuoti Kalvarijos globos ir uZimtumo
centro tamybinius automobilius.
9. Vykdo kitus direktoriaus Zodinius ir ra5ytinius pavedimus savo kompetencijos ribose.

IV. SKYRIUS

UrvnoZro ATSAKoMYBE
Ukvedys atsako uZ:
10.1. darbuotojq saugos
10.

ir

sveikatos, prie5gaisrines saugos, elektrosaugos reikalavimq

vykdym4;
10.2. tvarkingq pastatq, patalpq, pagrindiniq priemoniq eksploatavim4, jq prieZiiir4 ir remont4;
10.3. prekiq - materialiniq vertybiq saugumq, jq tvarking4 laikymq, pri€mim4 ir iSdavimq;

10.4. prekiq
materialiniq vertybiq triikum4, atsiradusi ddl jo aplaidumo darbe (gedimas,
supuvimas, vagyst€, avarijos ir kt.);
10.5. teising4 ir s4Zining4 dokumentacijos pildym4;
10.6. taiku atliktq inventorizacij4, patikrinim4;
10.7. patiketos informacijos iSsaugoj im4;
10.8. tinkam4 darbo laiko naudojim4;
I 0.9. transporto priemoniq tvarking4 eksploatavim4.
Ukvedys isipareigoja neatskleisti ZodZiu, ra5tu ar kitokiu budu tretiesiems asmenims
jokios dalykines, finansines bei kitokios konfidencialios informacijos, su kuria jis buvo supaZindintas
arba
tapo jam prieinama ir Zinoma dirbant Centre, i5skyrus tuos atvejus, kai toki4 informacij4
atskleisti j j ipareigoja jstatymai.
12. UZ savo pareigq netinkam4 vykdymq [kvedys atsako Lietuvos Respublikos istatymq
nustatlta tvarka.

-
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ll.

ji

V. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Pareigybes apraSymas gali biiti keidiamas del [statymq
darbo organizavimo pertvarkymq.

SusipaZinau ir sutinku:

ir kitq teisos aktq pakeitimq ar

