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SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ BUITIES SEKTORIAUS VADOVO 
 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 
 

I. PAREIGYBĖ 
 

1. Buities sektoriaus vadovo (buities-ūkio tarnybos vadovo), darbuotojo, dirbančio pagal 

darbo sutartį, pareigybė priskiriama struktūrinių padalinių vadovų ir jų pavaduotojų pareigybių 

grupei.  

2. Pareigybės lygis – B. 

3. Buities sektoriaus vadovo pareigybė reikalinga aprūpinti gyventojus minkštuoju 

inventoriumi, asmens higienos priemonėmis, socialinių darbuotojų padėjėjus - šveitimo, valymo ir 

dezinfekcinėmis priemonėmis, darbuotojus – spec. rūbais, organizuoti minkštojo inventoriaus 

skalbimą ir valymą. 

4. Pareigybės pavaldumas – buities sektoriaus vadovas  pavaldus direktoriaus pavaduotojui  

ūkio reikalams. 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS 
 

5. Buities sektoriaus vadovas (buities ūkio tarnybos vadovas) turi atitikti šiuos 

specialiuosius reikalavimus: 

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą; 

5.2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus 

turto valdymo klausimais, materialinių vertybių savybes ir sunaudojimo normas, jų užsakymo ir 

nurašymo ypatumus, materialinių vertybių apsaugą, žmonių saugos ir sveikatos darbe, 

priešgaisrinės saugos, sanitarijos ir higienos reikalavimus; 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCVIJOS 
 

6. Buities sektoriaus vadovas (buities ūkio tarnybos vadovas) vykdo šias funkcijas: 

6.1. savo darbe vadovaujasi globos namų nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, buities ūkio 

tarnybos nuostatais ir šiuo pareigybės aprašymu; 

 6.2. vadovauja buities ūkio tarnybai, sudaro jam pavaldžių darbuotojų darbo grafikus, 

reikalui esant, organizuoja jų pakeitimus, pildo jų darbo laiko apskaitos žiniaraščius, sudaro 

atostogų grafiką; 

 6.3. rengia jam pavaldžių darbuotojų pareigybių aprašymus; 



 6.4. pagal kompetenciją rengia įsakymų projektus, taisykles, tvarkos aprašus ir pan.;  

 6.5. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jam pavaldžių darbuotojų funkcijų vykdymą, 

taip pat vykdo kasmetinį darbuotojų veiklos vertinimą; 

 6.6. laiku pateikia tarnybos metinius veiklos planus ir ataskaitas; 

6.7. rūpinasi minkštojo inventoriaus, spec. rūbų ir švaros priemonių sandėliavimu, 

išdavimu  ir nurašymu; 

 6.8. atsakingas už globos namų gyventojų aprangą, avalynę, lovos skalbinius, maudymą  

voniose (dušuose); 

 6.9. siekiant tinkamai aprūpinti gyventojus rūbais, patalyne, eksploatacijoje turi 3 minkštojo 

inventoriaus pamainais: vieną gyventojas nešioja, kita yra skalbiama, o trečia – sandėlyje; 

6.10. privalo pagal gyventojų skaičių išsirašyti iš sandėlio reikiamus drabužius, avalynę, 

švaros palaikymo priemones. Kontroliuoja, kad prekės būtų tiekiamos konkursinėmis kainomis; 

6.11. drabužius išduoda naudojimui tik sudėjus kalendorinius žymeklius; 

6.12. kiekvienam gyventojui užveda daiktalapį, kuriame nurodoma minkštojo inventoriaus 

išdavimo data ir kiekis (norint nustatyti dėvėjimo terminą); 

6.13. atvykusiam gyventi į globos namus gyventojui (arba išvykstančiam į gydymo įstaigą, 

pas artimuosius ar pan.), surašo asmeninių rūbų sąrašą 3 egz. Rūbai, netinkami naudojimui, 

sunaikinami dalyvaujant komisijai, ir surašomas aktas. Tinkami naudojimui sužymimi; 

6.14. laiku atiduoda rūbus į skalbyklą, siuvyklą, . tinkamai, pagal higienos reikalavimus, 

organizuoja rūbų skalbimą, valymą; 

6.15. nešvarius rūbus griežtai laiko atskiroje patalpoje; 

6.16. savalaikiai įsigyja trūkstamą minkštąjį inventorių.  

6.17. taupiai naudoja skalbimo ir valymo, asmens higienos priemones, laiku aprūpina jomis 

socialinio darbuotojo padėjėjus, kirpėją ar gyventojus; 

6.18. reikalauja iš socialinio darbuotojo padėjėjų, kad daugiau dėmesio skirtų globotinių 

aprangai: duotų drabužius, atitinkančius dydį, amžių ir sezoną; 

6.19. kontroliuoja, kad spintose esantys valdiški ir nuosavi drabužiai būtų švarūs ir 

tvarkingi; 

6.20. rūpinasi gyvenamųjų patalpų švara, tvarka, estetiniu apipavidalinimu; 

6.21. vykdo kitus globos namų direktoriaus ir  pavaduotojo ūkio reikalams pavedimus, 

susijusius su darbine veikla. 

 

 

 

 



IV. ATSAKOMYBĖ 
 

7. Buities sektoriaus vadovas yra atsakingas už: 

7.1. racionalų ir taupų lėšų, skirtų minkštajam inventoriui, panaudojimą; 

7.2. atsakingas už darbo vietoje esančias materialines vertybes; 

 

_________________________________________ 

 


