
 

 

DĖL KONKURSO OBELIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMŲ DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 

ŪKIO REIKALAMS ORGANIZAVIMO 

 

  Obelių socialinių paslaugų namų direktorius skelbia konkursą į Obelių socialinių 

paslaugų namų direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigas: 

 

Įstaigos pavadinimas: 

Obelių socialinių paslaugų namai, biudžetinė įstaiga, buveinė – Mokyklos g. 9, Obeliai, Rokiškio  

r. sav., kodas 290257110 

Pareigos (pakaitinis / statutinis valstybės tarnautojas / darbuotojas / karjeros valstybės  

tarnautojas dėl tarnybinės būtinybės): 

Socialinių paslaugų įstaigos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams (darbuotojas, dirbantis  

pagal darbo sutartį) 

Pareigų pavadinimas; lygis / kategorija (išskyrus dirbantiems pagal darbo sutartį): 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, pareigybės lygis – A2 

Darbo vieta (miestas): 

Mokyklos g. 9, Obeliai, Rokiškio r. sav. 

Reikalavimai: 

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą. 

2. Turėti me mažesnę kaip dviejų metų vadovavimo patirtį. 

3. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos Darbo kodeksą, Lietuvos  

Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą  ir kitus su šios pareigybės funkcijų vykdymu susijusius  

teisės aktus ir gebėti juo taikyti praktiškai. 

4. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis ir būti kompetentingam skaitmeninio  

raštingumo srityse. 

5. Išmanyti priešgaisrinės saugos taisykles, darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančius 

 teisės aktus, saugumo reikalavimus. 

6. Žinoti galiojančias higienos normas ir taisykles, reglamentuojančias įstaigos darbą. 

7. Išmanyti dokumentų rengimo taisykles. 

8. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti 

konsultacijas, dirbti komandoje, kurti demokratiškus, savitarpio pagarba ir pagalba grindžiamus  

įstaigos bendruomenės santykius, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu. 

Darbuotojo funkcijos: 

1. Užtikrina darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos, turto,  

duomenų, aplinkos apsaugos reikalavimų įgyvendinimą. 

2. Organizuoja bei užtikrina pavaldaus personalo darbo kokybę, planuoja ir paskirsto darbus,  

aprūpina darbo bei apsaugos priemonėmis. 

3. Vykdo pavaldaus personalo kasmetinį veiklos vertinimą. 

4. Planuoja, organizuoja ir užtikrina savalaikį įstaigos ūkio ir techninį įrenginių aptarnavimą bei 

 aprūpinimą. 

5. Užtikrina aplinkos, pastatų, patalpų, pastato inžinierinių sistemų (vandentiekio, nuotekų  

šalinimo, šildymo, vėdinimo, elektros, elektroninių ryšių, pranešimo apie gaisrą, informacinių 

 technologijų bei telekomunikacijų ir kt.) įrangos, inventoriaus tinkamą priežiūrą bei veikimą,  

atitinkantį saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimams, organizuoja gedimų  

šalinimą ir savalaikį remontą. 

6. Rūpinasi elektros, šilumos, vandens apskaita ir perduoda duomenis buhalterijai. 

7. Dalyvauja sudarant einamojo ir kapitalinio remonto planus bei sąmatas, organizuoja įstaigos 

 patalpų ir inventoriaus remontą, kontroliuoja remontų, statybos darbų eigą ir kokybę. 

8. Užtikrina pastatų ir turo saugą, analizuoja, sistemina ir kontroliuoja saugų bei ekonomišką  

materialinių vertybių naudojimą, teikia pasiūlymus dėl racionalaus išteklių naudojimo bei 

saugumo užtikrinimo. 

9. Vykdo vidaus kontrolę su ūkine veikla susijusiose srityse. 

10. Nustatyta tvarka už savo veiklą atsiskaito įstaigos direktoriui. 

12. Vykdo kitus teisėtus vienkartinius įstaigos direktoriaus įpareigojimus, nenumatytus  

pareiginiuose nuostatuose, tačiau susijusius su įstaigos vykdoma veikla. 



Darbo užmokestis: 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 8,06 – 8,32 (priklauso nuo vadovaujamo  

darbo stažo). Pastovioji mėnesio priskaičiuoto darbo užmokesčio dalis – 1426,62 – 1472,64 euro. 

Dokumentai, kurie turi būti pateikti: 

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse (toliau – prašymas), kuriame turi būti nurodomas sąrašas prie  

šio prašymo pridedamų dokumentų ar jų kopijų. 

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją. 

3. Išsilavinimą  patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas. 

4. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, 

 telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą  

(nurodyti dalykines savybes). 

5. Dokumentus, įrodančius vadovaujamo darbo patirtį. 

6. Užpildytą pretendento anketą (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. 

 nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ patvirtinto Konkursų  

valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo  

fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių 

įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir  

vykdymo tvarkos aprašo priedą). 

Dokumentai priimami: 

Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. 

Pretendentų atrankos būdas: 

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). 

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: 

Tel. (8 458) 78 676, el. p.  post@obeliuspn.lt 

Skelbimas galioja ir pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso  

paskelbimo (terminas skaičiuojamas nuo kitos dienos po konkurso paskelbimo, jei paskutinė 

 termino diena yra ne darbo ar oficialios šventės diena, tai termino pabaigos diena laikoma  

artimiausia po jos einanti darbo diena). 

Apie konkursą skelbiama Obelių socialinių paslaugų namų interneto svetainėje  www.obeliuspn.lt  , 

Rokiškio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje. 

 

 

__________________ 
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