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I. BENDROJI DALIS
1. Vilniaus Zemynos gimnazijos direktoriaus pavaduotojas aplinkai yra priskiriamas
vador,'q grupei.

2.

Pareigybes

lygis: direktoriaus pavaduotojas aplinkai priskiriamas

A

lygio

pareigybei.

3.

Pareigybes paskirtis: uZlikrinti gimnazijos nepertraukiamq veikl4, organizuoti
pastatq, statiniq prieZitrr4, atliekamas iikines operacijas ir Siq operacijq dokumentavim4.
4. Pavaldumas: direktoriaus pavaduotojas aplinkai pavaldus direktoriui.

II. SPECIALfTS REIKALAVIMAI SIAS PAR3,IGAS EINANdIAM DARBUOTOJUI
5. Direktoriaus pavaduotojo aplinkai kvalifikacijai keliami reikalavimai:
5.1. ne Zemesnis nei auk5tasis i5silavinimas;

bei

5.2. analogiSka darbo patirtis.
6. Direktoriaus pavaduotojas aplinkai turi Zinoti ir i5manyti:
6.1. gimnazijos veiklos sritis;
6.2. LR istatymq, Vyriausyb6s nutarimq ir kitq norminiq aktq reikalavimus, nutarimus

sprendimus, nukreiptus pagrindiniq ekonominiq bei socialiniq klausimq sprendimui
gimnazijoje;
6.3. gimnazijos techninio, ekonominio ir socialinio vystymosi perspektyv4;
6.4. gimnazijos pagrindines struktiiras, profili bei specializacij4;
6.5. iikiniq ir finansiniq sutardiq sudarymo tvark4 ir vykdym4;
6.6. medZiagq sandeliavimo ir saugojimo reikalavimus;
6.7. pastatq, statiniq, patalpq eksploatavimo, prieZiiiros, remonto ir profilaltikos darbq
atlikimo tvark4;
6.8. paslaugq ir prekiq rinkoje kainas, viesqiq pirkimq principus;
6.9. pirkimo - pardavimo sutardiq sudarymo ir iglwendinimo bUdus;
6.10. pakrovimo - i5kovimo darbq organizavim4;
6.1 1. s4matq sudarymo, tvirtinimo ir igyvendinimo budus;
6. 12. konsultavimo pagrindus;

うん

ataskaitq pateikimo tvark4 ir terminus;
6.14. medLiagq sr,rnaudojimo ir nura5ymo tvark4;
6.15. atsiskaitymq uZ frenginius, Zaliavas, pagamint4 produkcijA
6.16. darbo organizavimo tvark4;
6. 13.

tva*q;

6.17. tur6ti organizaciniq sugebdjimq vadovauti personalui, bendrauti su gimnazijos
bendruomenes nariais;

6.18. vesti medZiagq ir kitq materialiniq vertybiq apskait4, medZiagq ir priemoniq
nura5ymq medZiagq sunaudojimo ir nuraiyrno normas, pildyti darbo laiko apskaitos Ziniara5dius,
sudaryti aplinkos personalo darbo grafikus;
6.19. turi bDti i5klausgs kvalihkacini valandq kurs4 ir tured darbq saugos ir
prie6gaisrines saugos paZy,rn6jimus, gerai i5maalti darbq saug4, civilines saugos, prie5gaisrines
saugos istatymus, vie5qjq pirkimq istatymq, higienos reikalavimus.
7. Direktoriaus pavaduotojas aplinkai privalo vadovautis:
7.1. Lietuvos Respublikos istatymais ir poistatyminiais aktais;
7.2. Lienxos Respublikos Vyriausybes nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje
galiojandiais norminiais aktais, reglamentuojandiais biudZetiniq istaigq veikl4, darbo santykius,
darbuotojq saug4 ir sveikat4;
7.3. darbo tvarkos taisykldmis;

7.4. darbo sutartimi;
7.5. Siuo pareigybes apra5ymu;
7.6. kitais gimnazijos lokaliniais dokumentais (isakymais, potvarkiais, nurodymais,
taisyklemis ir pan.).

III.

SIAS PAREIGAS EINANdIO DARBUOTOJO FIII\KCIJOS

8. Direktoriaus pavaduotojas aplinkai atlieka Sias funkcijas:

8.1. paskirsto pavaldiems darbuotojams darbus pagal patvirtintus

pareigybiq

apra5ymus;

ir

kontroliuoja kaip tiesiogiai pavaldts darbuotojai laikosi saugos
darbe, prie5gaisrines saugos, elektrosaugos, civilines saugos reikalavimq;
8.3. teikia dircktoriui nu5alinti darbuotoj4 nuo darbo, jeigu Sis darbo metu yra
neblaivus, apsvaiggs nuo s4moningai panaudotq narkotikq ar toksiniq medZiagg, ui t4 dien4
nemokant jam darbo uimokesdio;
8.4. informuoja darbuotojus, pakitus darbo procesui, apie pavojingus, kenksmingus ir
kitus rizikos veiksnius darbo vietose irjq poveiki sveikatai;
8.5. nuolat rykdo gimnazijos pastatq ir patalpq prieZiIr4 pagal saugos darbe,
prie5gaisrinds saugos ir higienos reikalavimus;
8.6. organizuoja patalpq remont4, konholiuoja j o eig4;
8.7. organizuoja gimnazijos aprupinim4 baldais, inventoriumi, organizacine technika,
kanceliarindmis ir kitomis priemonemis, kontroliuoja jq apsaug4 ir savalaiki remontq;
8.8. savalaikiai aprtipina tiesiogiai pavaldZius darbuotojus valymo ir higienos
8.2. instruktuoja

priemondmis;
8.9. kontroliuoja, kad gaunamos ir siundiamos prekes
technines sqlygas ir standartus;

- materialines

vertybes atitiktq

8.10.

uZtikina apmokejimui skirtq

le5q teising4 panaudojim4;

l.

organizuoja prekiq, paslaugq ir darbq vie5qli pirkim4;
8.12. kontroliuoja gimnazijos sudarytq sutardiq \rykdym4;
8.1

laiku ir teisingai r,ipildo ir pateikia buhalterinius dokumentus;
8.14. praveda ir dalyvauja atliekant kasmeting inventorizacij4, metini panaudotq
8. 13.

medZiagq inventoriaus nura5ym4;
8. 1 5. grieZtai laikosi konfi dencialios informacijos slaptumo;
8.16. laiku informuoja gimnazijos direktoriq apie nelaimingus atsitikimus, kitus
paZeidimus. gaisrus bei uZsidegimus, vagystes;
8.17. baigus darb4, sutvarko ir patikrina, ar darbo vieta paliekama saugi ir tvarkinga.

V.ATSAKOMYBE
9. Direktoriaus pavaduotojas aplinkai atsako uZ:

jam patik6q materialiniq vertybiq teising4 naudojim4 ir saugojim4;
9.2. jam patiketq irankiq teising4 eksploatavim4 bei prieZilr4;
9.3. sklandq jam pavestq remonto darbq atlikim4;
9.1.

9.4. skaidry vie5qiq pirkimq organizavim4;
9.5. kokybi5k4 ir savalaiki savo pareigq atlikim4;
9.6. patiketos informacij os i5saugojim4;
9.7. teising4 darbo laiko naudojim4;

9.8. darbo drausmes paZeidimus;
9.9. Zal4, padaryt1 girnnazijai del savo kaltes

a.r

neatsa.rgumo;

9.10. darbuotoiq saugos ir sveikatos, gaisrines saugos, apsaugos nuo elektros
reikalavimq vykd1,rn4.
10' Direktoriaus pavaduotojas aplinkai uZ savo pareigq netinkam4 vykdym4 atsako
darbo Warkos taisykliq ir Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka.
11. Direktoriaus pavaduotojas aplinkai uZ darbo drausm6s paZeidimus gali btrti
traukiamas drausmindn atsakomybdn. Drausming nuobaud4 skiria gimnazijos direktorius.
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