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Klaipeda

Vadovaudamasi 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq
istaigq darbuotojq darbo apmokejimo istatymo Nr. XIII-IiS 4 straipsniu ir Valstybes ir
savivaldybiq istaigq. darbuotojq pareigybiq apraSymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos
socialines apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandZio l2 d. lsakymu Nr. Al-177,

1 . T v i rt i n u pridedamuscentrodarbuotojqpareigybiqaprasymus:
1.1. Klaipedos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro direktoriaus

pavaduotoj o infrastruktlrai parei gybe s apra5ym4;
1.2. Klaipedos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro Transporto skyriaus

vedej o pareigybes apra5ym4.
2.P t ip aZ is t u netekusiais galios Klaipedos Emesto Galvanausko profesinio

mokymo centro direktoriaus pavaduotojo infrastrukt[rui i. Klaipedos Ernesto Galvanausko
profesinio mokymo centro Transporto skyriaus vedejo pareigybiq uprusy*ur, patvirtintus Klaipedos
Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro direktoriaui 20i7 m. rugsejo l1 d. isakymu Nr. V-
283 ,,Del centro darbuotojq pareigybiq apra5ymq tvirtinimo..
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PATVIRTINTA
Klaipedos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo
centro direktoriaus 2018 m. rugpjldio 28 d.

isakymu Nr. V- 243 (1.3)

KLAIPEDOS ERNESTO GALVANAUSKO PROFESINIO MOKYMO CENTRO
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO INFRASTRUKTURAI

PAREIGYBES APRASYTU.q.S

I SKYRIUS
PAREIGYBE

l. Klaipedos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro (toliau - Centro) direktoriaus
pavaduotojo infrastrukttirai (toliau direktoriaus pavaduotojas infrastrukturai) pareigybes
apraSymas reglamentuoja direktoriaus pavaduotojo specialius reikalavimus Sioms pareigomi eiti,
funkcijas, atsakomybg.

2. Pareigybes grupe - istaigq vadovai ir jq pavaduotojai.
3. Pareigybes lygis - A2.
4. Pavaldumas - pavaldus direktoriui.

II SKYRIUS
SPECIALUS RNXNLAVIMAI DIREKTORIAUS PAVADUOTOJUI

INF'RASTRUKTURAI

5. Sias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti Siuos kvalifikacinius reikalavimus:
5. 1. bendrieji reikalavimai:
5.1.1. tureti auk5t4ji universitetini arba jam prilygint4 iSsilavinimq;
5.1.2. tureti analogi5ko darbo patirti;
5.2. specialieji reikalavimai:
5.2.1 . moketi naudotis informacinemis technologij omis;
5.2.2. moketi rasti, valdyti, kaupti, sisteminti, atnaujinti, apibendrinti informacijq ir rengti

pasitlymus Skyriaus kompetencij ai priskirtais klausimais ;
5.2.3. gebeti analizuoti teises aktus, rengti organizacinius ir tvarkomuosius, kitus

informacinius dokumentus, turdti raStvedybos pagrindus;
5.2.4. i5manyti ir gebeti pagal kompetencij4 savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos

konstitucij4, civilini, darbo, profesines etikos kodeksus, korupcijos prevencijos, vie5qjq pirkimq,
darbuotojq saugos ir sveikatos, civilines saugos ir gaisrines saugos istatymus, kitus istaigos veiklq
reglamentuojandius teises aktus, sanitarinius-higieninius reikalavimus, buhalterines apskaitos
pagrindus;

5.2.5 gebeti savarankiSkai planuoti ir organizuoti savo veikl4, dirbti komandoje ir
individualiai, sprgsti konfliktus, buti komunikabiliam, nesali5kam, Zinoti pagrindinius bendravimo
ir bendradarbiavimo principus bei etikos norrnas;

5.2.6. pasitikrinti sveikatq ir tureti galiojandi4 asmens medicining knygelg;
5.2.7. tureti privalomqiq higienos igudZiq mokymq, darbq ir civilines saugos paZymejimus.

III SKYRIUS
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO INFRASTRUKTURAI FUNKCIJOS

6. Direktoriaus pavaduotojas infrastrukt[rai vykdo Sias funkcijas:
6.1. analizuoja Centro Dking veikl4 reglamentuojandius teises aktus, rengia organizacinius ir

tvarkomuosius dokumentus, priZiuri Siq aktq, dokumentq vykdym4, atsako uZ [kines veiklos,
atitinkandios Lietuvos Respublikos teises aktus, vykdymE Centre;



6.2. rcnka informacijq apie struktflriniq padaliniq [kines veiklos poreikius, j4 susistemina,
apibendrina ir sudaro materialiniq vertybiq isigijimo, einamojo ir kapitalinio remonto
perspektyvinius metinius planus;

6.3. uZtikrina taupq ir racionalq Centro materialaus ir nematerialaus turto, Zmogi5kqjq iSteklill
ir finansiniq iStekliq naudojim4;

6.4. organizuoja ir kontroliuoja [kio personalo darb4, taip, kad butq uZtikrinta tinkama
technine, sanitarine bei higienine objektq blkle;

6.5. rengia ukio personalo darbo laiko apskaitos Ziniara5dius, darbo ir atostogq grafikq
projektus;

6.6. vykdo nekilnojamojo turto analiting apskait4, uZtikrina nekilnojamojo turto registravim4
V[ Registrq centre ir jo eksploatavim4;

6.7. vykdo pastatq, patalpq ir materialiniq vertybiq technines bukles prieZiur4, remont4 ir
apskaitq, rlpinasi Centro obj ektq eksploatacij a, reikiama dokumentacij a,

6.8. dalyvauja sudarant einamojo ir kapitalinio remonto planus ir s4matas. Organizuoja Centro
patalpq einamqii remont4, kontroliuoja ir priZifiri rykdomq remontq, statybos darbq eig4;

6.9. r[pinasi Centro ap5vietimo, Sildymo, v€dinimo, vandentiekio, apsaugos, gaisrines saugos
ir kitq sistemq tvarkingumu, kontroliuoja jq techning buklg, organizuoja gedimq Salinim4;

6.10. uZtikrina Centro apr[pinim4 elektra, Silumos energija, vandeniu ir kt., vykdo ir
kontroliuoja jq taupym4, apskaitq, uZtikrina duomenq perdavim4 buhalterijai;

6.1 1. organizuoja ir uZtikrina patiketo turto apsaug4;
6.12. organizuoja ir vykdo prie5gaisring, sanitaring bei higieninE patalpq ir aplinkos prieZi[r4;
6.13. organizuoja iZeminimo varh.l matavimo tikrinim4, dielektriniq prietaisq ir gesintuvq

patikr4;
6.14. instruktuoja darbuotojus, mokinius darbo ir civilines saugos, sveikatos ir saugaus darbo

bei prie5gaisrines saugos klausimais, tvarko instruktaZq apskait4, aprupina darbuotojus darbo ir
asmenines apsaugos priemonemis ;

6.15. pakitus darbo procesui, informuoja darbuotojus apie pavojingus, kenksmingus ir kitus
rizikos veiksnius darbo vietose ir jq poveiki sveikatai;

6.16. suteikia pirmqia medicinos pagalb4 ivykus nelaimingam atsitikimui Centre, tiria
nelaimingq ivykiq aplinkybes, rengia priemoniq planus del nelaimingq atsitikimq ir traumatizmo
prieZasdiq Salinimo;

6.17. tvarko materialiniq vertybiq apskait4. Nustatl.ta tvarka rengia ir teikia materialiniq
vertybiq nura5ymo aktus, ataskaitas apie jq kitimE bei likudius. Nuolat tikrina, kad turto, atsargq
likudiai atitiktq nurodytiems likudiams buhalterij os dokumentuose;

6.18. organizuoja ir vykdo materialiniq vertybiq inventorizacijas, patikrinimus;
6.19. uZtikrina, kad visas Centro turtas, fikinis inventorius turetq inventorinius numerius, b[tq

saugiai ir tinkamai eksploatuojamas, sugedus, laiku suremontuotas;
6.20. vykdo materialiniq vertybiq isigijim4, priemimq, perdavim4, paskirstym4, uZtikrina

racionalq ir ekonomi5ke jq naudojim4 bei apsaugq;
6.21 . or ganizuoj a nereikalingo inventoriaus likvidav im4;
6.22. organizuoja vieSuosius pirkimus pagal suderintas su Centro vadovybe parai5kas;
6.23. organizuoja ir uZtikrina Svaros ir tvarkos palaikym4 Centro patalpose bei teritorijose;
6.24. organizuoja Centro aplinkos tvarkymo darbus ir Zeldiniq prieZi[r4;
6.25. rfpinasi, kad Centro kabinetuose ir klasese, kur naudojami elektros ir mechaniniai

prietaisai, chemines medZiagos, bttq iSkabintos jq saugaus naudojimo instrukcijos, kad juose ir
dirbtuvese bei kitose Centro direktoriaus nurodytose vietose bltq sukomplektuotos pirmosios
pagalbos vaistineles;

6.26. rengia sanitariniq patalpq valymo grafikus, kontroliuoja, kad sanitariniq patalpq valymas
bltq atliekamas numatytu grafike laiku ir uZtikrina atlikto patalpq valymo ir dezinfekcijos
registracij q dokumentuose ;

6,27. ultikrina valstybines veliavos iSkelim4 nustatyta tvarka;



6.28. vykdo kitus Centro direktoriaus nurodymus, susijusius su [kio dalies ir apskaitos
organizavimu.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBE

7. Sias pareigas einantis darbuotojas atsako uZ:
7.1. savo pareigq, numatytq Siame pareigybes apra5yme, netinkam4 vykdym4 ar nevykdym4;
7 .2. patiketas materialines vertybes,
7.3. turto, dokumentq ir informacijos saugum4;
7.4. istatymq paZeidimus, padarytus vykdant savo profesing veikl4;
7.5. Lietuvos Respublikos istatymq, Vyriausybes nutarimq, kitq valstybes ir savivaldybes

valdymo institucijq norminiq aktq, Centro istatq, Centro direktoriaus isakymq nesilaikym4;
7.6. Centrui padaryt4 materialing Za14;

7.7. savo teisiq ir igaliojimq vir5ijim4;
7.8. darbq saugos, higienos, aplinkos apsaugos, prie5gaisrinds saugos paZeidimus darbe;
7.9. Centro ir jo klientq (mokiniq) paslapdiq ir konfidencialios informacijos atskleidim4;
8. UL savo pareigq nevykdym4 arba netinkam4 vykdym4 Direktoriaus pavaduotojas

infrastruktlrai atsako Lietuvo s Respubl iko s i statymq nustatyta tvarka.

Direktoriaus pavaduotojo infrastruktfirai pareigybes apra5ym4 perskaidiau, su jo turiniu sutinku ir
[sipareigoju vykdyti:

(para5as) (vardas, pavarde)
2018 m. ...... d.


