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                     I. BENDROJI DALIS 

  

1.    Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams turi turėti ne žemesnį kaip 

specialųjį vidurinį išsilavinimą ir yra pavaldus mokyklos direktoriui. 

2.    Direktoriaus pavaduotoją ūkio ir bendriesiems reikalams į darbą priima ir rašytinę darbo 

sutartį su juo sudaro mokyklos direktorius. 

3.    Dirbdamas direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems privalo vadovautis Lietuvos 

Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, mokyklos nuostatais, direktoriaus 

įsakymais, vidaus ir darbo tvarkos taisyklėmis bei šiais pareiginiais nuostatais. 

4.    Direktoriaus pavaduotojo ūkio ir bendriesiems reikalams pagrindinis uždavinys - aprūpinti 

darbuotojus ūkinės paskirties priemonėmis, reikalingomis pastatų, patalpų tinkamai 

priežiūrai ir naudojimui, priešgaisrinei saugai ir sanitarijai palaikyti. 

5.    Nustatyta tvarka privalo tikrintis sveikatą ir būti išklausęs visus reikiamus instruktažus. 

  

 

     II. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIUI IR BENDRIESIEMS REIKALAMS 

PAREIGOS: 

  

6.    Direktoriaus pavaduotojo ūkiui ir bendriesiems reikalams privalo: 

6.1. užtikrinti muzikos mokyklos ir trijų jos skyrių pastatų ir patalpų tinkamą priežiūrą bei 

paruošimą naujiems mokslo metams; 

6.2. vykdyti viešuosius pirkimus ir juos paskelbti internete; 

6.3. parengti sutartis su prekių ir paslaugų tiekėjais; 

6.4. aprūpinti mokyklos darbuotojus ūkiniu inventoriumi, valymo priemonėmis, 

dezinfekuojančiomis medžiagomis, vesti jų apskaitą; 

6.5. sudaryti techninio aptarnaujančio personalo pareigybines instrukcijas, vesti darbo saugos 

darbe instruktažus darbo vietoje; 

6.6. rūpintis mokyklos sanitarija ir higiena; 

6.7. užtikrinti mokyklos pastatų, inventoriaus ir mokymo priemonių apsaugą; 

6.8. ruošti saugos darbe pareigybines instrukcijas; 

6.9. vesti techninio aptarnaujančio personalo darbo laiko apskaitos žiniaraštį; 

6.10. ruošti ir teikti tvirtinimui techninio aptarnaujančio personalo darbo laiko grafikus; 



6.11. kontroliuoti techninio aptarnaujančio personalo darbą; 

6.12. atsakyti už mokyklos materialinių vertybių apskaitą ir apsaugą; 

       6.13. užtikrinti apšvietimo, šildymo, kanalizacijos, vandentiekio sistemų tinkamą būklę,  

operatyviai organizuoti jų gedimų pašalinimą; 

6.14. dalyvauti rengiant mokyklos pastatų einamojo ir kapitalinio remontų sąmatas. 

 

 

III. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIUI IR BENDRIESIEMS REIKALAMS 

TEISĖS 

  

       7. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams turi teisę: 

       7.1. pagal numatytą tvarką išeiti kasmetinių atostogų; 

       7.2.dalyvauti seminaruose, viešųjų pirkimų, priešgaisrinės saugos, higienos, materialinių       

       vertybių apskaitos ir apsaugos klausimais; 

       7.3. siūlyti mokyklos direktoriui skatinti ar bausti jam pavaldžius darbuotojus. 

  

 

IV.DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIUI IR BENDRIESIEMS REIKALAMS  

ATSAKOMYBĖ 

  

       8. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams atsako už: 

       8.1. mokyklos priešgaisrinę apsaugą; 

       8.2. šiluminio mazgo paruošimą šildymo sezonui; 

       8.3. varžų išmatavimą; 

       8.4. mokyklos ir trijų skyrių paruošimą naujiems mokslo metams; 

       8.5. mokyklos materialinių vertybių apskaitą ir apsaugą; 

       8.6. savo pareigų netinkamą vykdymą įstatymų numatyta tvarka. 

 


