
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIO REIKALAMS FUNKCIJOS 
 

1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
1.1. koordinuoja globos namų patikėjimo teise valdomo ir globos namų nuosavybės teise 

priklausančio turto valdymą ir naudojimą; 
1.2. organizuoja pastatų, statinių ir įrengimų apžiūras, tikrinant jų techninį bei estetinį stovį, tvarkant 

techninę dokumentaciją; 
1.3. rengia technines sąlygas bei projektavimo užduotis statinių projektams parengti, rengia įstatymų 

ir poįstatyminių aktų nustatyta tvarka dokumentus viešiesiems pirkimams atlikti; 
1.4. organizuoja globos namų pastatų ir statinių statybą, renovaciją, rekonstrukciją bei remontą. 

Organizuoja statinių renovacijos, rekonstrukcijos, remonto darbų sąmatų sudarymą, tikrina 
atliekamų statybos ir remonto darbų apimtis, kokybę, panaudotų medžiagų apskaitą bei pasirašo 
atliktų darbų aktus; 

1.5. kontroliuoja lėšų įsisavinimą, atliekant globos namų pastatų ir statinių statybą, renovaciją, 
rekonstrukciją bei remontą; 

1.6. kartu su rangovu rengia statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumentus ir dalyvauja statinį 
pripažįstant tinkamu naudoti; 

1.7. registruoja globos namų statinius Nekilnojamojo turto registre LR teisės aktų nustatyta tvarka; 
1.8. organizuoja ir atsako už įstaigos šilumos ir elektros ūkio priežiūrą. Privalo išklausyti 

norminiuose dokumentuose numatytus atsakingo už elektros ir šilumos ūkį  kursus ir turėti 
atitinkamus pažymėjimus; 

1.9. kontroliuoja pastatų inžinerinių tinklų ir sistemų techninę būklę;  
1.10. užtikrina ir atsako už globos namų aprūpinimą materialiniais ir techniniais ištekliais; 
1.11. planuoja  globos namų ūkinės veiklos išlaidas, vykdo jų priežiūrą ir kontrolę; 
1.12. reguliariai analizuoja ūkinės veiklos išlaidų pagrįstumą, teikia išlaidų taupymo pasiūlymus; 
1.13. analizuoja ir kontroliuoja globos namų komunalines išlaidas, parenka priemones susijusias su 

racionaliu energetinių išteklių naudojimu; 
1.14. planuoja ir  ruošia investicijų projektus pagal valstybės kapitalo investicijų programas, teikia 

ataskaitas ministerijos ir kitoms institucijoms apie investicijų projektų įgyvendinimo eigą; 
1.15. dalyvauja rengiant paraiškas Europos struktūrinių fondų paramai gauti, įgyvendinant projektus 

iš Europos sąjungos lėšų; 
1.16. dalyvauja rengiant įstaigos metinius veiklos planus, ataskaitas; 
1.17. pagal kompetenciją rengia dokumentus globos namų veiklos organizavimo klausimais, 

pavaldžių darbuotojų pareigybių aprašymų, kitų norminių dokumentų projektus; 
1.18. vadovaudamasis  globos namų patvirtintu viešųjų pirkimų organizavimo, vykdymo ir vidaus 

kontrolės ir tvarkos aprašu atlieka už pirkimų organizavimą ir priežiūrą atsakingo asmens 
funkcijas; 

1.19. kontroliuoja sudarytų sutarčių vykdymą, susijusių su ūkine veikla; 
1.20. vadovaudamasis patvirtintomis globos namų Finansų kontrolės taisyklėmis atsako už 

paskesniąją finansų kontrolę; 
1.21. kontroliuoja numatytų rizikos mažinimo  priemonių  įgyvendinimą pagal priskirtus kontroliuoti 

tarnybų veiklos procesus ir teikia apie jas informaciją ketvirčio pabaigoje žodžiu arba raštu 
globos namų administracijos ir tarnybų vadovų pasitarimų metu; 

1.22. atsako už globos namų darbuotojų  interesų konfliktų  prevenciją ūkio ir maisto paruošimo 
tarnybų vadovų ir kitų pagal globos namų valdymo schemą pavaldžių globos namų darbuotojų, 
viešojo pirkimo iniciatorių, asmenų, paskirtų atlikti supaprastintus pirkimus, vykdant privačių 



interesų deklaravimo priežiūros bei viešųjų ir privačių interesų derinimo ir interesų konfliktų 
prevencijos užtikrinimo procesą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų 
derinimo įstatymu; 

1.23. vykdo nuolatinę pateiktų privačių interesų deklaracijų turinio kontrolę – VTEK (vyriausiosios 
tarnybinės etikos komisijos) nustatyta tvarka registruojasi sistemoje PINREG (privačių interesų 
registras) ir joje administruoja darbuotojų pateiktas deklaracijas (vykdo įgalioto darbuotojo 
funkcijas); 

1.24. ruošia duomenis į Valstybės turto informacinę paieškos sistemą, atlieka globos namų  priskirtą 
naudotojų rolę; 

1.25. pagal kompetenciją rengia atsakymų projektus į gaunamus raštus ir teikia globos namų 
direktoriui; 

1.26. dalyvauja globos namų direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų veikloje; 
1.27. organizuoja metinę globos namų turto inventorizaciją; 
1.28. pagal nustatytus terminus atsiskaito buhalterinės apskaitos tarnybai, teikia privalomą 

informaciją  kitoms  institucijoms; 
1.29. kontroliuoja  ūkio  tarnybos ir maisto paruošimo tarnybų darbuotojų darbą; 
1.30. kontroliuoja kaip pavaldūs darbuotojai laikosi darbų saugos, higienos ir priešgaisrinės saugos 

taisyklių , elektrosaugos reikalavimų; 
1.31. užtikrina informacijos pateikimą apie pasikeitusius pavojingus, kenksmingus ir kitus rizikos 

veiksnius ir faktorius, jų poveikį sveikatai; 
1.32. savo veikloje laikosi globos namų nuostatų, ūkio ir maisto paruošimo  tarnybų nuostatų, vidaus 

darbo tvarkos taisyklių ir kitų teisės aktų; 
1.33. esant reikalui,  dalyvauja gyventojų globos ir rūpybos klausimų sprendime kartu su socialine  

bei medicinine komanda; 
1.34.  saugo apskaitos dokumentus ir registrus iki jų perdavimo į archyvą;   
1.35. teikia pasiūlymus globos namų direktoriui dėl ūkio ir maisto paruošimo tarnybų veiklos 

tobulinimo; 
1.36. be šiuose pareigybių aprašyme išvardintų pareigų, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 

vykdo ir kitus globos namų direktoriaus nurodymus; 
1.37. globos namų direktoriaus pavedimu atstovauja įstaigos interesus įvairiose institucijose, 

sprendžiant direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams kompetencijai priskiriamus klausimus; 
1.38. reguliariai kelia kvalifikaciją; 
1.39. laikosi saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimų;    
1.40. vairuoja tarnybinį transportą atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. 
                                       
 
 
 
 


