
    

 

 

BUITINIŲ PASLAUGŲ PADALINIO VADOVAS 

      

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

1. Buitinių paslaugų padalinio vadovas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

1.1.turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;  

1.2.turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę. 

1.3.turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių,mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu. 

1.4.gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, bendrauti ir bendradarbiauti, 

dirbti komandoje; 

1.5.mokėti vieną užsienio kalbą. 

 

BUITINIŲ PASLAUGŲ PADALINIO VADOVO FUNKCIJOS 

 

2. Buitinių paslaugų padalinio vadovas vykdo šias funkcijas: 

2.1. organizuoja, planuoja ir kontroliuoja įstaigos buitinių paslaugų padalinio darbą; 

2.2. įgyvendina darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto funkcijas: 

2.2.1. instruktuoja darbuotojus priimant į darbą, pakeitus darbo sąlygas, pakeitus ar priėmus naujus 

darbuotojų saugos ir sveikatos norminius teisės aktus ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais, 

užpildo tam skirtus žurnalus; 

2.2.2. sudaro darbuotojų, kuriems privalomai turi būti tikrinama sveikata, sąrašus; 

2.2.3. tiria ir registruoja nelaimingus atsitikimus darbe, profesines ligas bei incidentus, kaupia kitus 

duomenis, susijusius su darbuotojų sauga ir sveikata darbe; 

2.3 rūpinasi, kad visi įrengimai, mechanizmai būtų tvarkingi; 

2.4 tausoja jam perduotas įstaigos materialines vertybes ir imasi visų priemonių, užtikrinančių 

tinkamą jam perduotų materialinių vertybių saugumą bei užkertančių kelią žalai atsirasti.  

2.5 laiku praneša administracijai apie visas aplinkybes, dėl kurių gali kilti grėsmė jam patikėtų 

materialinių vertybių saugumui.  

2.6 asmenis, aptarnaujančius virtuvę, jos įrengimus, supažindina su jų eksploatavimo instrukcijomis 

ir elektros energijos atjungimu avarijos metu. 

2.7 veda inventoriaus apskaitą. 

2.8 analizuoja metinius Kauno kartų namų prekių, paslaugų ir darbų pirkimų poreikius; 

2.9 . atlikdamas pirkimus vadovaujasi Kauno kartų namų  supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis. 

2.10 . aprūpina reikalingu ilgalaikiu turtu ir mažaverčiu inventoriumi, dezinfekavimo, higienos, 

skalbimo bei valymo priemonėmis, o taip pat kitomis ūkinėmis priemonėmis. 

2.11 . kiekvieną mėnesį laiku pateikia duomenis apie vandens, šilumos ir elektros sunaudojimo 

atitinkamoms organizacijoms. 

2.12 . rūpinasi, kad laiku būtų išvežtos šiukšlės. 

2.13 . mirus gyventojui, rūpinasi dokumentų apiforminimu, duobės kasimu, gėlių pirkimu. 

2.14 . atlieka automobilio vairuotojo funkcijas ir pervežimo darbus. 

2.15 . pildo kelionės lapus ir laiku atsiskaito už sunaudotą kurą. Šią dokumentaciją kas mėnesį pateikia 

Kauno kartų namų vyr. buhalteriui. 



2.16 . atlieka Kauno kartų namams priklausančių statinių naudojimo priežiūros vykdymą.vykdo 

einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę savo kompetencijos ribose vadovaudamasis Kauno kartų 

namų direktoriaus patvirtintomis Finansų kontrolės taisyklėmis bei šiuo pareigybės aprašymu. 

2.17 . dalyvauja inventorizuojant jam patikėtas materialines vertybes, surašo netinkamų naudoti 

prekių ar medžiagų sąrašus ir teikia juos nurašymui. 
 


