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I. PAREIGYBĖ 

 

1. Vilniaus miesto socialinės paramos centro (toliau – Socialinės paramos centras) Bendrųjų 

reikalų skyriaus (toliau – Skyrius) vyresnysis specialistas (515105) (toliau – darbuotojas) yra 

priskiriamas specialistų grupei. 

2. Pareigybės lygis – B. 

3. Pareigybės paskirtis – organizuoti ir vykdyti Socialinės paramos centro ūkinio pobūdžio 

darbus. 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui. 

 

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAJAM DARBUOTOJUI 

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

5.1. turėti ne žemesnį kaip specialųjį vidurinį išsilavinimą; 

5.2. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą; 

5.3. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles; 

5.4.     mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu. 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. periodiškai lankosi Socialinės paramos centro patalpose, vertina jų ir jose esančio 

inventoriaus būklę; 

6.2. atlieka smulkius Socialinės paramos centro patalpų ir inventoriaus remonto darbus; 

6.3. informuoja Skyriaus vedėją apie patalpų ir inventoriaus remonto darbų, jei jiems atlikti 

reikalingas remonto darbų organizavimas, poreikį; 

6.4. organizuoja Socialinės paramos centro pastatų, patalpų ir aplinkos tvarkymą, valymą, 

kontroliuoja jų kokybę; 

6.5. analizuoja Socialinės paramos centro transporto priemonių techninę būklę, teikia 

pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl tolesnio transporto priemonių tinkamumo eksploatuoti;  

6.6. laiku organizuoja Socialinės paramos centro transporto priemonių techninį aptarnavimą, 

remontą, transporto priemonių parengimą techninėms apžiūroms, civilinį draudimą, padangų 

keitimą, saugojimą bei jų nurašymą; 

6.7. organizuoja, prižiūri patalpų perkraustymo darbus; 

6.8. organizuoja darbo priemonių ir kito inventoriaus darbuotojams pristatymą ir išdavimą; 

6.9. dalyvauja inventorizuojant materialines vertybes; 

6.10. prižiūri Socialinės paramos centro teritoriją: 

6.11. kiekvieną dieną tvarko teritoriją aplink Socialinės paramos centro pastatus – šluoja, 

renka šiukšles, žiemos metu kasa sniegą ir barsto smėlį; 

6.12. atlieka Socialinės paramos centro materialinių vertybių pakrovimo ir iškrovimo darbus; 

6.13. padeda teikiant transporto paslaugas neįgaliesiems; 

6.14. informuoja Skyriaus vedėją apie pastebėtus santechninių ir kitų įrenginių gedimus; 

6.15. susipažįsta ir laikosi naudojamų darbo priemonių (įrankių ir įrenginių) techninių 



savybių ir jų naudojimo taisyklių; 

6.16. laikosi saugos ir sveikatos darbe bei priešgaisrinės saugos reikalavimų; 

6.17. dirba naudojantis asmeninėmis apsaugos priemonėmis; 

6.18. užbaigus tvarkymo darbus, tvarkingai sudeda darbo priemones tam skirtoje patalpoje; 

6.19. užrašo Socialinės paramos centrui priskirtų patalpų skaitiklių (vandens, elektros, dujų) 

duomenis ir juos deklaruoja nustatyta tvarka; 

6.20. laiku informuoja Skyriaus vedėją apie kylančias problemas; 

6.21. vykdo kitus Skyriaus vedėjo nurodymus, susijusius su ūkinio pobūdžio darbais; 

6.22. vykdo kitus teisėtus Skyriaus vedėjo, Socialinės paramos centro direktoriaus, 

direktoriaus pavaduotojo pavedimus. 

 

IV. ATSAKOMYBĖ 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako: 

7.1. už savo pareigų, nustatytų šiame pareigybės aprašyme, netinkamą vykdymą ar 

nevykdymą vidaus darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka; 

7.2. už padarytą materialinę žalą pagal galiojančius Lietuvos Respublikos darbo ir civilinį 

kodeksus; 

7.3.  už įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą, pagal galiojančius Lietuvos 

Respublikos administracinių pažeidimų, baudžiamąjį ir civilinį kodeksus; 

7.4.  už savalaikį ir kokybišką pareigų, Skyriaus vedėjo, direktoriaus, direktoriaus 

pavaduotojo paskirtų užduočių vykdymą; 

7.5.  už saugaus darbo reikalavimų vykdymą; 

8. Išeidamas iš darbo darbuotojas visą turimą dokumentaciją, telefoną perduoda ir atsiskaito 

už asmenines apsaugines darbo priemones Skyriaus vedėjui. 

________________________________________ 

 

 

 

Susipažinau ir sutinku 

 

 

____________________________________ 

                  (vardas, pavardė, data) 

 

 

 


