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ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ SANDĖLININKO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖ 

1. Sandėlininkas yra kvalifikuotas darbininkas.
2. Pareigybės lygis – C.

II. SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1.  sandėlininku  gali  dirbti  asmuo  turintis  vidurinį  išsilavinimą  ir  nustatyta  tvarka

pasitikrinęs sveikatą;
3.2. būti pareigingam, sąžiningam, darbščiam, gebėti bendrauti.

III. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. atsako už maisto produktų, ūkinių ir kanceliarinių prekių apskaitą, užsakymus, jų

laikymą sandėliuose, priėmimą ir išdavimą;
4.2. užtikrina jo žinioje esančių materialinių vertybių saugumą;
4.3.  atsižvelgdamas  į  perspektyvinius  valgiaraščio  planus,  užsako  maisto  produktus

numatytiems patiekalams gaminti;
4.4.  išduoda  reikiamą  maisto  produktų  kiekį  pagal  gaminamų  patiekalų  asortimentą

šeimynų socialinių darbuotojų padėjėjams;
4.5.  pasirašo  priimant  maisto  produktus, ūkines  ir  kanceliarines  prekes  iš  tiekėjo  jų

gavimą liudijančiuose dokumentuose;
4.6. pateikia buhalterijai pajamų ir išlaidų dokumentus nustatytais terminais;
4.7. veda maisto produktų, taros ir kitų atsargų apskaitą įstatymų nustatyta tvarka;
4.8. kontroliuoja, kad sandėliuose būtų tinkamas temperatūrinis rėžimas;
4.9. laiko maisto produktus pagal rūšis, kokybę, panaudojimą;
4.10. žino priemones apsaugojančias maisto produktus nuo sugedimo, juos iškraunant,

saugojant sandėlyje;
4.11. nurašo sugedusius produktus pagal aktą;
4.12. pasitikrina sveikatą 1 kartą metuose;
4.13. nuolat seka realizacijos maisto produktams laiką;
4.14. teikia administracijai pasiūlymus dėl sandėlininko darbo pagerinimo;
4.15. gauna informaciją reikiamą darbui;
4.16. dalyvauja vaikų globos namų pasitarimuose, sueigose;



4.17.  darbe  vadovaujasi  vaikų  globos  namų  nuostatais,  darbo  tvarkos  taisyklėmis,
saugos  darbe  instrukcijomis,  priešgaisrinės  saugos  taisyklėmis,  sanitariniais  -  higieniniais
reikalavimais ir šiuo pareigybės aprašymu;

4.18.  už  padarytas  klaidas,  aplaidumą  ar  netinkamą  jam  priklausančių  funkcijų
vykdymą, taip pat už teisių viršijimą traukiamas drausminėn atsakomybėn nustatyta tvarka pagal
galiojančius LR įstatymus ir įstaigos nuostatus.

____________________________________________

Su nuostatais susipažinau, įsipareigoju juos vykdyti:

____________________________________                                                        ____________
           (vardas, pavardė, parašas)                                                                             (data)
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