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DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO EKONOMIKOS IR BENDRIEMS
REIKALAMS PAREIGYBES APRASYMAS

I. PAREIGYBE

l. Direktoriaus pavaduotojo ekonomikai ir bendriems reikalams pareigybe yra priskiriama
biudZetiniq istaigq vadovq ir pavaduotojq pareigybiq grupei.

2. Pareigybes lygis - A1.

II. SPECIALUS REIKALAVIMAI ASMENIUI, EINANdIAM DIREKTORIAUS
PAVADUOTOJO EKONOMIKAI IR BENDRIEMS REIKALAMS PAREIGAS

3. Sias pareigas einantis direktoriaus pavaduotojas ekonomikos ir bendriems reikalams turi
atitikti Siuos specialiuosius reikalavimus :

3.1. tureti auk5tqji universitetini arba jam prilygint4 socialiniq mokslq studijq srities
ekonomikos krypties i5silavinim4;

3.2.1n;rreti galiojanti darbq saugos atestacijos paLymdjim4 sveikatos prieZilros ir socialinio
darbo veiklq r[Sims;

3.3. tureti ne maZesng kaip 2 mett4 darbo patirti darbq saugos srityje;
3.4. tureti darbo patirti biudZetineje fstaigoje ir sugebeti sprgsti ivairius ekonominius, saugos

ir sveikatos bei kitus bendrus klausimus;

3.5. i5manyti ir gebeti vadovautis Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybes nutarimais bei kitais teises aktais, reglamentuojandiais Kudikiq namrl
veiklos planavim4, organizavim4 ir vykdym4;

3.6. bDti susipaZinusiam su strateginio planavimo principais, moketi sisteminti ir
apibendrinti informacij 4, i5manyti biudZetiniq istaigq finansavim o tvarkq;

3 . 7. i5rnanyti Dokumentq rengimo taisykliq reikalavimus;
3.8. gebeti savarankiSkai planuoti, organizuoti ir kontroliuoti Kiidikiq namq Ukio skyriaus,

Maisto paruo5imo poskyrio taikyti atitikties reikalavimams darbo metodus, priZiurint ir
vertinant pav aldZfu,skyriq darbuotojq darbq.

3.9.moketi naudotis Siuolaikinemis informacinemis technologijomis, moketi dirbti
kompiuteriu ir naudotis Siomis programomis: ,,MS word", ,,MS Excel", ,,MS outlook",
,,Internet Explorer";

3.10. laikytis vieSosios etikos standartq ir profesines etikos normr+.

3.11. turi Linoti:
3.11.1. teises aktus, reglamentuojandius darbuotojq saug? ir sveikat4 ir jq praktini taikym4;
3.1l.2.bendruosius rizikos vertinimo ir darbuotojq saugos ir sveikatos uZtikrinimo

principus, kuriais privalo vadovautis darbdavys, siekdamas apsaugoti darbuotojus
nuo esamq ar galimr4 rizikos veiksniq veikimo;

3.11.3.darbdavio pareigas ir teises uZtikrinant darbuotojq saugos ir sveikatos teises aktrl
reikalavimq igyvendinim4, darbuotojo pareigas ir teises, siekiant apsisaugoti nuo



traumq ir profesiniq ligr+, darbuotojq, nukentejusiq nuo nelaimingq atsitikimq
darbe ir profesiniq ligq, socialines garantijas;

3.ll.4.profesines rizikos veiksnius ir darbdaviui privalomas igyvendinti prevencines
priemones, nustatytas darbuotojq saugos ir sveikatos teises aktais, siekiant
darbuotojus apsaugoti nuo rizikos veiksniq veikimo;

3.11.5.pagrindines nelaimingq atsitikimq darbe, profesiniq ligq prieZastis bei prevencines
priemones sveikatos prieZiuros ir socialinio darbo veiklq rflSiq imonese;

3.ll.6.profesines rizikos vertinimo imoneje etapus ir rizikos tyrimo metodus, rizikos
ivertinimo rezultaf4, iforminimo reikalavimus;

3 .l I .7 . darbuotojq sveikatos prieZi[ros or ganizavimo principus;
3.11.8. kolektyviniq ir asmeniniq apsaugos priemoniq parinkimo, jq naudojimo

reikalavimus.
3.12. turi gebeti:

3.l2.l.konsultuoti darbdavi ir darbuotojus nelaimingq atsitikimq darbe ir profesiniq ligq
prevencijos, darbo s4lygq ir darbo aplinkos gerinimo klausimais;

3.12.2. instruktuoti darbuotojus apie darbuotojq saugos ir sveikatos reikalavimq

igyvendinim4 Kfldikiq namuose bei kaip i5vengti traumq ar krq sveikatos pakenkimq
darbo vietose, atsiZvelgiant i darbo pobiidi, naudojamas medZiagas ir darbo
priemones, prie5 pradedant dirbti ir periodi5kai, konsultuoti ir mokyti darbuotojus,
kaip laikytis Kfdikiq rutmq vietiniq (lokaliniq) norminiq teises aktq reikalavimq,
kontroliuoti nustatytq reikalavimq laikym4si;

3.12.3. organizuoti profesines rizikos vertinim4 Kudikiq namuose, pagal profesines rizikos
vertinimo rezultatus Ktrdikiq namq vadovo pavedimu rengti nelaimingq atsitikimq
darbe ir profesiniq ligq prevencijos priemones ar koordinuoti jq rengim4 ir
kontroliuoti i gyvendinim4;

3.l2.4.analizuoti nelaimingq atsitikimq darbe ir profesiniq ligq aplinkybes bei prieZastis ir
rengti prevencines priemones, kad jq btitq i5vengta;

3.l2.5.organizuoti darbuotojq sveikatos privalomus tikrinimus, analizuoti ir vertinti
darbuotojq sveikatos privalomq patikrinimq rezultatus ir organizuoti nurodytq
rekomendacij q i gyvendinim4;

3.l2.6.organizuoti Kiidikiq namq darbuotojq saugos ir sveikatos vietiniq (lokaliniq)
norminiq teises aktq rengim4 bei konsultuoti jq rengejus, pildyti dokumentus,
susijusius su Krldikiq namq darbuotojq sauga ir sveikata, registruoti KUdikiq namq
nelaimingus atsitikimus darbe, profesines li gas ;

3.12.7 . planuoti savo veikl4, tvarkyti veiklos dokumentus, rengti ataskaitas bei pasitlymus
del nelaimingq atsitikimq darbe ir profesiniq ligq prevencijos padaliniq bei KUdikiq
namq vadovams;

3.l2.8.vykdyt1 kitas Kudikiq namq darbuotojq saugos ir sveikatos funkcijas, nurodytas

{moniq darbuotojq saugos ir sveikatos tarnybq pavyzdiniuose nuostatuose,
patvirtintuose Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos
Respubliko s sveikatos ap saugo s ministro i sakymai s ;

3.l2.9.Linotiteises aktus, reglamentuojandius darbuotojq civilines saugos mokymus;
3.12.1A. savaranki5kai planuoti ir organizuoti savo darb4, sklandZiai destyti mintis raStu ir

LodZiu;

3 .12.11 . gebeti kaupti, sisteminti, analiznoti ir apibendrinti inform acijq, rengli i5vadas, teikti
pasiulymus, priimti sprendimus.



III. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO EKONOMIKAI IR BENDRIEMS
IKALAMS F'UNKCIJOS

4. Siias pareigas einantis direktoriaus pavaduotojas ekonomikos ir bendriems reikalams
vykdo Sias funkcijas:

4.1. koordinuoja KUdikiq namq Ukio skyriaus ir Maisto paruoSimo poskyrio veikl4, taip
pat yra atsakingas uZ darbuotojq saugos ir sveikatos teises aktq reikalavimq,
clarbuotojq saugos ir sveikatos prevenciniq priemoniq igyvendinimo organizavimq bei
civilines saugos mokymq organizavim4 ir kontrolg KUdikiq namuose;

4.2. organizuoja ir koordinuoja perspektyviniq ir metiniq Kudikiq namq veiklos planq,
investicijq programq, parai5kq programoms, projektams vykdyti, Kfldikiq namr+

veiklos ataskaitq bei ataskaitq uZ veiklos rezultatus pagalatskiras programas rengim4;
4.3. organizuojair koordinuojapavaldLiq Kudikiq rurmr+ skyriq darbq,paskirstant uZduotis

IJkio skyriui ir Maisto paruo5imo poskyriui, kontroliuojauZduodiqtinkam4 ir savalaiki
vykdym4, uztikdna, kad skyriry'poskyrirl darbuotojq r,ykdoma veikla atitiktq Kiidikiq
namq ir skyriry'poskyriq nuostatus, skyrir/poskyriq darbo organizavimo tvarkas,
procediiras bei pareigybiq nuostatus;

4.4. rengia programq s4matq projektus, programq sqmatas, biudZeto asignavimq
pakeitimus del leSq tikslinimo;

4.5. rengia paraiSkas leSoms gauti;

4.6. sudaro ir tobulina KUdikiq namq struktur4, darbuotojq pareigybiq ir etatq s4ra54, jo
pakeitimus, apskaidiuoja darbo postq etatq skaidiq;

4.7. rengia, analizuoja ir sistemina informacijq apie darbuotojq skaidiq, uZimtus ir laisvus
etatus;

4.8. sudaro darbuotojq tarifini s4raS4;

4.9. iveda ir redaguoja darbo skelbimus Lietuvos darbo birZos interneto svetaineje;
4.10. kontroliuoja vie5qjq pirkimq vykdym4 istaigoje:

4.10.1.u7cik<rina, kad vykdant viesuosius pirkimus btrtq laikomasi teises aktq ir
vidaus tvarkos;

4'.10.2. skelbia informacij4 susijusi4 su vie5aisiais pirkimais Centrineje vieSqjq
pirkimq informacineje sistemoje (CVP IS) bei Centrines perkandiosios
or ganizacijo s (CP O) katalo ge ;

4.II. analizuojaKudikiq namq fiking - finansing veikl4, atlieka aplinkos ir i5teklir+ analizg,
analizuoja programq debetini ir kreditini isiskolinimq, teikia sitlymus del Kudikiq
namq misijos, tikslq, uZdaviniq, priemoniq, vertinimo kriterijrl nustatymo;

4.12. pagal buhalterines apskaitos duomenis prognozuoja lesq poreikius veiklos
programoms vykdyti, laukiam4 biudZeto ivykdym4, numato ekonomijos Saltinius,
teikia si[lymus del galimo le5q perskirstymo;

4.13. pagar kompetencij4 rengia Kudikiq namq vadovo rastq, isakymq, tvarkq, kitq
dokumentq projektus;

4.I4. rcngia trflkstamq skyriry'poskyriq veiklos dokumentq projektus ir teikia sitilymus
Kudikiq namq vadovui del pavaldZiq skyriry'poskyriq veiklos dokumentq bei
informacijos valdymo ir prieZifiros sistemos;



4.15. kaupia ir saugo duomenis apie pavaldZiq skyriq/poskyriq veikl4, renka
pavaldli4 skyrir4/poskyriq veiklos prieZiflrai reikalingus dokumentus, kitus bfitinus
duomenis apie pavaldZiq skyriry'poskyriq veiklos tikslq ir uZduodiq igyvendinim4;

4.16. teikia pastabas ir pasitilymus del rengiamq ir atnaujinamq teises aktq ir kiq vidaus
dokumentq, reguliuoj and i4 pavaldLiq skyriq veikl4;

4.17. kontroliuoja, kad Kfldikiq namq veikloje bfltq laikomasi teises aktq reikalavimq,
institucijq privalomq nurodymq ekonominiais ir bendrais klausimais bei pats juos
vykdo;

4.18. pildo ekonomines - finansines atskaitomybes formas, organizuoja ir kontroliuoja
statistiniq duomenq bei ataskaitq savalaiki pateikim4;

4.19. pagal kompetencij4 dalyvauja Kfidikiq namr] vadovo sudarytose darbo grupese ir
komisijose;

4.20. vykdo paskesniqi4 finansq kontrolg: analizuoja gautq informacij4 apie einamosios
kontroles metu nustatytus paZeidimus ir trtikumus bei sitlo priemones ir veiksmus,
kad b[tq pa5alinti nustat5rti trukumai ir bttq imtasi priemoniq, padesiandiq i5vengti
paZeidimq ateityje;

42L vykdo kitus vienkartinio pobfdZio Kudikiq namq vadovo pavedimus, siekdamas

igyvendinti KUdikiq namrl strateginius tikslus;
4.22. kontoliuoja pavaIdLl4 skyriry'poskyriq darbuotojq Ziniq ir igndi:i\ vertinimo ir

kvalifikacij os kelimo programrl vykdym4;
4.23. konsultuoja darbdavi atstovaujanti asmeni ir darbuotojus darbuotojq saugos ir

sveikatos klausimais ir teikia darbdaviui pasifllymus darbuotojq saugos ir sveikatos
bUklei gerinti;

4 .2 4 . darb davio nustat yla tv arka instruktuoj a darbuotoj us ;

4.25. organizuoja darbuotojq mokymus darbuotojq saugos ir sveikatos ir civilines saugos
klausimais;

4.26. sudaro darbuotojq, kuriems privalomai turi btti tikrinama sveikata, s4ra5us,

analizuoja privalomqiq sveikatos patikrinimq i5vadas ir rekomendacijas ir
organizuoj a Siq rekomendacijq igyvendinim4;

4.27. darbuotojq saugos ir sveikatos teises aktq nustat;rta tvarka organizuoja, atlieka ir
koordinuoja profesines rizikos vertinim4 istaigoje, pildo {staigos darbuotojq saugos
ir sveikatos bukles pas4;

4.28. rengia istaigos darbuotojq saugos ir sveikatos norminius teises aktus arba organizuoja
jrl parengim4;

4.29. dalyvauja tfuiant nelaimingus atsitikimus darbe, incidentus, avarijas ir profesines
ligas, analizuoja nelaimingq atsitikimq darbe, profesiniq ligq, incidentq bei avarijq
aplinkybes ir prieZastis, registruoja KUdikiq namuose ivykusius nelaimingus
atsitikimus darbe, profesines ligas bei incidentus, kaupia kitus duomenis, susijusius
su darbuotojq sauga ir sveikata darbe;

4.30. rengia nelaimingq atsitikimq darbe ir profesiniq ligq prevencijos priemones ar
organizuoja jq parengim4, kontroliuoja prevenciniq priemoniq igyvendinimo
terminq laikym4si;

4.31. kontroliuoja darbuotojq saugos ir sveikatos norminiq teises aktq reikalavimq
laikym4si Kudikiq namuose;

4.32. teiT<n informacij4 darbdaviui atstovaujandiam asmeniui, darbuotojams, Kiidikiq namq
darbuotojq saugos ir sveikatos komitetui apie darbuotojq saugos ir sveikatos buklg ir



darbuotojq saugos ir sveikatos norminiq teises aktq reikalavimq laikymqsi
Kudikiq namuose;

4.33. dalyvauja Kiidikiq namq darbuotojq saugos ir sveikatos komiteto veikloje;
4.34. kontroliuoja civilines saugos mokym4 KUdikiq namuose;

4.35. nustato bendr4 Kfidikiq namq darbuotojq civilines saugos mokymo ir praktiniq
igUdZiq tikrinimo tvark4, kuri4 tvirtina Ktrdikiq namq vadovas;

4.36. atlieka kitas darbdavio pavestas funkcijas, susijusias su darbuotojq sauga ir sveikata;
4.37. kontroliuoja, kaip darbuotojai vykdo civilines saugos reikalavimus.

IV. SIAS PAREIGAS EINANdIo DARBUoToJo TEISES

5. Sias pareigas einantis darbuotojas turi teisg:
5.1. laiku gauti informacij4 apie kudikiq namq direktoriaus isakymus, tvarkomuosius

norminius aktus, teikti pasitilymus del jq papildymo ar dalinio keitimo bei vykdymo;
5.2. gafii tiesioginems funkcijoms atlikti reikaling4 informacij4 i5 istaigos darbuotojq;
5.3. pagal kompetencij4 vertinti skyriry'poskyriq veikl4, darbuotojq dalykines savybes, jq

k.ompetencij4 darbines veiklos aspektu, siulyti direktoriui skirti drausmines nuobaudas
ar paskatinimus darbuotoj ams;

5.4. savo kompetencijos ribose reikalauti i5 istaigos skyriq/poskyriq vadovq, atskiry
darbuotoj q savalaikio pirminiq rodikliq ataskaitq parengimo ;

5.5. kontroliuoti pirminiq rodikliq teisingum4, jq pateikimo savalaikiskum4;
5.6. reikalauti, kad botq vykdomi istatymuose, nutarimuose, norminiuose aktuose numatyti

ekonominiai klausimai ir pateikti duomenys atitiktq jq reikalavimus;
5.7. reikalauti, kad Kudikiq namq darbuotojai laikyqsi vidaus darbo tvarkos taisykliq,

pareigybes apra5ymq, saugos ir sveikatos darbe norminiq aktq, gaisrines saugos ir
higienos nonnq reikalavimq;

5.8. tobulinti kvalifikacij4kursuose, seminaruose, mokymuose, atitinkandiuose atliekamos
veiklos pobiidi;

5.9. ttreti kitq teisiq, jeigu jos neprieStarauja Lietuvos Respublikos istatymams, Lietuvos
R.espublikos Vyriausybes nutarimams ir kitiems teises aktams.

V. SIAS PAREIGAS EINANEIo DARBUoToJo ATSAKoMYBE

6. Sias pareigas einantis darbuotojas Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka
atsako uZ:

6.1. funkcijq, numatytq Siame pareigybes apra5yme ir Ktrdikiq namrl nuostatuose,
vykdym4 laiku ir kokybi5kai;

6.2.tvatkomq dokumentq, teikiamq duomenq teisingum4 ir turimos informacijos
konfidencialum4;

6.3. nustatytos kompetencijos vir5ijim4 ir piktnaudLiavimqtarnybine padetimi;
6.4.u2 teises aktq, direktoriaus isakymq, Kudikiq namrl nuostatq nevykdym1 arba

netinkam4 vykdyrn4, savo pareigq ir funkcijq neatlikim4 ar netinkam4 atlikim4.
7. Nesant direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui valdymui, organizuodamas kudikiq

namq veikl4, prisiima piln4 materialing ir moraling atsakomybg uZ vaikq sveikat4 bei
gyvybg ir darbuotojq atliekam4 darb1.


