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PATVIRTINTA Šakių kultūros centro direktoriaus 
2022 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-67 

ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO 
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIO REIKALAMS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

I SKYRIUS 
PAREIGYBĖ 

1. Šakių kultūros centro (toliau – Centro) direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybė 
priskiriama įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų grupei. 
2. Pareigybės lygis – A2. 
3. Pareigybės pavaldumas – Centro direktoriui. 

II SKYRIUS 
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam 
prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu 
laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą; 
4.2. turėti ne mažesnę, kaip 2 metų vadovaujamojo darbo patirtį; 
4.3. žinoti Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatas, Lietuvos Respublikos kultūros centrų 
įstatymą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, 
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą bei kitus reglamentuojančius įstaigų ūkinę veiklą 
teisės aktus, gebėti juos pritaikyti praktikoje; 
4.4. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą; 
4.5. turėti įgūdžių planavimo, išteklių ir personalo valdymo srityje; 
4.6. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti dirbti 
MS Office programiniu paketu, naudotis interneto naršyklėms, elektroniniu paštu; 
4.7. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektros saugos, darbo higienos 
reikalavimus bei apsaugos sistemos reikalavimus; 
4.8. pastatų, statinių, patalpų eksploatavimo, priežiūros, remonto ir profilaktikos atlikimo 
tvarką; 
4.9. statinio techninę priežiūrą reglamentuojančius teisės aktus; 
4.10. mokėti analizuoti, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir jos pagrindu rengti 
išvadas bei pasiūlymus; 
4.11. mokėti bent vieną užsienio kalbą. 

III SKYRIUS 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
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5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
5.1. rūpinasi Centro ir jo padalinių pastatų eksploatacija; 
5.2. dalyvauja Centro ir jo padalinių pastatų rekonstrukcijų, renovacijų, kapitalinių remontų ir kitų 
ūkio darbų organizaciniuose komitetuose, rengia dokumentus; 
5.3. organizuoja ir rūpinasi Centro ir jo padalinių pastatų remontu, kontroliuoja jų eigą; 
5.4. koordinuoja ir kontroliuoja kvalifikuotų darbuotojų ir darbininkų (toliau – pavaldžių 
darbuotojų) darbą; 
5.5. rengia pavaldžių darbuotojų metinio vertinimo dokumentus; 
5.6. rengia pavaldžių darbuotojų pareigybių aprašymus ir juos teikia Centro direktoriui tvirtinti; 
5.7. rūpinasi apšvietimo, apšildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitomis sistemomis: kontroliuoja 
jų techninį stovį, organizuoja remonto darbus; 
5.8. veda sunaudotos elektros energijos, šilumos energijos ir vandens apskaitą, kiekvieną mėnesį 
apskaitos prietaisų rodmenis pateikia tiekėjams; 
5.9. dalyvauja sudarant Centro nekilnojamojo turto einamojo ir kapitalinio remonto planus bei 
sąmatas, organizuoja patalpų remontą, kontroliuoja jo eigą; 
5.10. užtikrina, kad būtų vykdomi Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių, pagrindiniai 
reikalavimai, kiti gaisrinę saugą reglamentuojantys norminiai aktai; 
5.11. instruktuoja darbuotojus gaisrinės saugos klausimais ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi; 
5.12. organizuoja darbo vietų profesinės rizikos vertinimą, pakitus darbo procesui, informuoja 
darbuotojus apie pavojus ir kitus rizikos veiksnius darbo vietose ir jų poveikį sveikatai;  
5.13. užtikrina tinkamą materialinio turto apsaugą, laikymą ir paskirstymą, centro ir jo padalinių 
pastatų apsaugą: 
5.14. rengia pavaldžių darbuotojų darbo grafikus; 
5.15. kontroliuoja Centro autobuso eksploataciją, organizuoja jo remonto darbus; 
5.16. informuoja direktorių apie darbo proceso pasikeitimus, pavojus, kenksmingus ir kitus rizikos 
faktorius darbo vietose; 
5.17. vykdo Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos 
direktoriaus ir Šakių kultūros centro direktoriaus įsakymų įgyvendinimą, savo kompetencijos ribose 
kontroliuoja šių teisės aktų vykdymą; 
5.18. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio direktoriaus pavedimus. 

Susipažinau ir sutinku  
(parašas) (data) (vardas, pavardė) 

 Pretendentai, norintys dalyvauti konkurse, iki 2022 m. spalio 4 d. įskaitytinai per Valstybės tarnybos 

valdymo informacinę sistemą, adresu: https://portalas.vtd.lt/lt/direktoriaus-pavaduotojas-ukio-

reikalams-322;827140.html (skelbimo Nr. 82714) privalo pateikti: 1. prašymą leisti dalyvauti 

konkurse (adresuotą Šakių kultūros centro direktoriui); 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, 

išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį 

kvalifikaciniams reikalavimams; 3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, 

gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, 

savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, 

užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie; 4. užpildytą pretendento anketą 

(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, 
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organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. 

birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 1  priedas) 

(pridedama); 5. Vadovaujamo darbo patirtį patvirtinantį dokumentą. 

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis). 

Išsamesnė informacija tel.:  (8 345) 51058, (8 620) 45755, el. p. sakiaikultura@gmail.com 

 


