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VISAGINO SVMTTMO PAGALBOS TARNYBOS
UxvnuZro pARETGyBES ApRASyMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBE

1. Visagino Svietimo pagalbos tarnybos (toliau - Tamybos) [kvedZio pareigybes grupe yra
kvalifikuotas darbuotoj as.

2. Pareigybes lygis - C.
3. Pareigybes paskirtis priZi[reti ir palaikyti Tamybos [kio darbui tinkam4 buklg ir vykdyti

Siame pareigybes apra5yme nurodytas funkcijas.
4. Ukvedys yra tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.

II SKYRIUS
SPECIALUS nrrxaLAvIMAI Sr,q.s pAREIGAS EINANdIAM DARBUoToJUI

5. Tureti ne Zemesni kaip vidurini i5silavinim4 ir igytq profesing kvalifikacij4.
6. Sugebeti vesti medZiagq apskait4, iforminti pirkinius, medZiagq ir priemoniq nurasymus ir

kit4.
7. Gebeti dirbti kompiuteriu (Microsoft word, Ecxel programomis).
8' ISmanyi tvarkomqjq, normatyviniq dokumentq rengimo taisykles, vie5qjq pirkimo

organizavim4 ir vykdym4.
9. Moketi kaupti, sisteminti informacij4, dirbti komandoje.
10. Buti tvarkingu, atidZiu, komunikabiliu, sugebandiu greitai orientuotis situacijose, logiSkai

m4styti.

III SKYRIUS
Sras pARETcAS ErNANero DARBUoToJo FUNKCTJos

I 1. Sias pareigas einantis darbuotojas vykdo Sias funkcijas:
I l.l. uztikina Tamybos apnipinim4 inventoriumi, baldais, prietaisais, irankiais ir irengimais,

r[pinasi jq apsauga ir apskaita;
11'2. inicijuoja / organizuoja / koordinuoja supaprastintus maZos vertes pirkimus pagal

Tarnybos metinius vie5qiq pirkimq planus, kai tokiems pirkimams atlikti nesud-aroma VieSJlo
pirkimo komisija;

1 1'3. priZifiri evakuacinius praejimus, aprupina Tarnybos patalpas gaisro gesinimo
priemondmis, tikrina gesintuvq galiojimo terminus, nusiatytu laikuvykdo j,l putik q-;

1 1.4. padeda Tarnybos darbuotojams parengti Tarnybos patalpas i.rginia-r / sutvarkyti po
renginio;

11.5' saugo Tamybos materialqji turtQ, i5vengia jo trlkumo, rengia materialaus turto
perdavimo Tarnybos darbuotojams aktus, teikia inventoriius nurasymo komisijai pasi[lymus nura5yti
nusidevejusi, netinkam4 naudoti inventoriq;

1 1.6. kartq per metus atlieka turto inventorizacijq laikantis nustatytq reikalavimq;
I 1.7. inicijuoja Tarnybos apsaugos ir prieSgaisrines signalizacijos profilaktikos bei remonto

darbus;
I 1.8. laiku informuoja Tarnybos direktoriq apie nelaimingus atsitikimus, gaisrq, vagystes bei
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kitus paZeidimus ar grdsmes jiems kilti;
I 1.9. organizuoja elektros irenginiq remonto, techniniq apZifiry ir bandymq darbus;
1 1.10. kas menesi pateikia informacij4 apie elektros, vandens resursq sunaudojim4;
11.11. teikia siulymus Tarnybos veiklai tobulinti, dalyvauja rengiant Tarnybos strategini

veiklos plan4, veiklos plan4, menesio renginiq planus;
ll.l2. dalyvauja rengiant ir igyvendinant Tarnybos projektus; komisijq ir darbo grupiq

veikloje;
11.13. tvarko priskirtus Tarnybos veiklos dokumentus ir pagal taisykles sutvarko juos bei

perduoda Tarnybos archyvui;
I 1.14. atnaujina / tvarko informacij4, susijusi4 su fikvedZio pareigomis Tarnybos stenduose ir

Tarnybos interneto svetainej e;
1 1 .15. laikosi teises norminiq aktq, Tarnybos vidaus darbo tvarkos taisykliq, konfidencialumo

principo;
1 1 .16. tobulina savo kvalifikacij4;
ll.I7. pagal savo kompetencij4 vykdo kitus teises aktais nustatytus ar Tarnybos direktoriaus

pavedimus.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBE

12. Sias pareigas vykdantis darbuotojas atsako:
t2.1. uZ pareigq vykdym4, vykdomos veiklos apskaitq;
12.2.ttikonfidencialumo principo laikymqsi, informacijos, susijusios su asmens duomenimis,

su kuria susipaZino vykdydamas savo pareigas vieSinim4 teises aktq nustatyta tvarka;
12.3. uL bendradarbiavimu pagristq santykiq uZtikrinim4, etikos nonnq laikymqsi, skaidriai

priimamus sprendimus, uZ savivaldybes Svietimo bendruomenes nariq informavim4, informacijos
teisingum4;

12.4. ui Tarnybos direktoriaus isakymq, nurodymq, pavedimq vykdym4;
12.5. ui saugos darbe ir gaisrines saugos darbo vietoje reikalavimq laikym4si, perduoto turto

ir aplinkos apsaug?, vidaus tvarkos reikalavimq vykdym4;
12.6. ui teising4 vie5os informacijos apie Tamybos veikl4 skelbim4;
13. Ui. pareigq nevykdym4, netinkamq vykdym4 fikvedys atsako Lietuvos Respublikos

istatymq nustatyta tvarka.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Su Siuo pareigybes apra5ymu, papildymais ir pakeitimais darbuotojas supaZindinamas
darbo vietoje bei patvirtina paraSu, jog su juo susipaZino.

15. Pareigybes apraSym4, jo papildymus, pakeitimus tvirtina Tarnybos direktorius.

SusipaZinau

(paraSas)

(vardas ir pavarde)

(data)


