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SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ SANDĖLININKO 

 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖ 
 

1. Sandėlininko (buities – ūkio tarnyba), darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį,  

pareigybė yra priskiriama kvalifikuotų darbuotojų pareigybių grupei. 

2. Pareigybės lygis – C. 

3. Sandėlininko pareeigybė reikalinga organizuoti materialinių vertybių priėmimą ir 

išdavimą, sandėliavimą ir apsaugą. 

4. Pareigybės pavaldumas – sandėlininkas  pavaldus buities sektoriaus vadovui. 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS 
 

5. Sandėlininkas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ar profesinę kvalifikaciją; 

 5.2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus 

sandėlio ūkio organizavimo klausimais, materialinių vertybių rūšis, kokybės savybes ir 

sunaudojimo normas, materialinių vertybių apsaugą, žmonių saugos ir sveikatos darbe, 

priešgaisrinės saugos, sanitarijos ir higienos reikalavimus; 

   

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

6. Sandėlininkas vykdo šias funkcijas: 

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

taisyklėmis,  ir šiuo pareigybės aprašymu; 

6.2. priima, išduoda ir saugo prekes ir materialines vertybes; 

6.3. organizuoja pakrovimo - iškrovimo darbus, tvarkingai išdėsto prekes patalpose ar 

aikštelėse; 

6.4. tvarko prekių ir materialinių vertybių apskaitą, pildo priėmimo - perdavimo 

dokumentus; 

6.5. rengia ir laiku pateikia užsakymus reikalingų prekių įsigijimui; 

6.6. kontroliuoja, ar gaunamos ir siunčiamos prekės ir materialinės vertybės atitinka 

technines sąlygas, standartų reikalavimus, konkursines kainas; 



6.7. veda dingusių prekių ir materialinių vertybių apskaitą; 

6.8. tikrina prekių ir materialinių vertybių likučius su buhalterijos duomenimis; 

6.9. rengia dokumentus inventorizacijai, patikrinimams, revizijai ir juose dalyvauja; 

6.10. organizuoja sandėlio prekių ir materialinių vertybių saugojimą; 

6.11. sandėlininkas reikalauja, kad visos pristatomos į sandėlius prekės ir materialinės 

vertybės būtų su apsaugos plombomis, tvarkingai supakuotos, be išorinių defektų ir su visais 

lydimaisiais dokumentais, kontroliuoja tų dokumentų teisingumą; 

6.12. kartu su vyriausiuoju virėju ir dietistu surašo planinius valgiaraščius 7 dienoms; 

 6.13. vykdo ir kitus buities sektoriaus vadovo, globos namų direktoriaus ir direktoriaus 

pavaduotojo ūkio reikalams pavedimus, susijusius su darbine veikla. 

 

IV. ATSAKOMYBĖ 
 

7. Sandėlininkas yra atsakingas už: 

6.1. jam patikėtų materialinių vertybių trūkumą, teisingą užpajamavimą ir nurašymą; 

6.2. darbo vietoje esančias materialines vertybes; 

    

____________________________________ 


