
 

 

Neįgaliųjų technikos išdavimo ir priežiūros specialistas 

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities (bakalauro 

kvalifikacinį laipsnį) statybos, transporto inžinerijos ar mechanikos inžinerijos krypties 

išsilavinimą. 

2. būti baigęs saugos ir sveikatos specialistų mokymus ir jo žinios darbuotojų saugos ir sveikatos 

klausimais turi būti patikrintos Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministro patvirtintų Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų 

nuostatų nustatyta tvarka.  

3. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Savivaldybės 

sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Būsto pritaikymą neįgaliesiems, Pavojingų 

įrenginių, keltuvų ir kitų kėlimo įrenginių eksploatavimą, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo 

turto apskaitą, naudojimą bei apsaugą, neįgaliųjų technikos priežiūrą ir gebėti juos taikyti 

praktiškai. 

4. išmanyti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos 

taisykles. 

5. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu. 

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

1. teisės aktų nustatyta tvarka perima iš Panevėžio miesto savivaldybės Miesto infrastruktūros 

skyriaus perduodamą turtą – pagal Būsto ir aplinkos pritaikymo programą neįgaliesiems įrengtus 

stacionarius vertikalius, nuožulnius keltuvus, pandusus ir kitą įrangą.  

2. Teisės aktų ir Centro vadovo nustatyta tvarka perduoda asmenims Panevėžio miesto 

savivaldybės Miesto infrastruktūros skyriaus Centrui perduotą turtą, rengia dokumentus ir „Sutartį 

dėl asmens aprūpinimo keltuvu“, ją pasirašo ir pasirašytinai supažindina paslaugos gavėją. Sutartis 

registruoja, veda jų apskaitą ir kontroliuoja jų galiojimą. 

3. Teikia informaciją ir konsultuoja miesto gyventojus neįgaliųjų keltuvų, pandusų ir kitos įrangos 

remonto, priežiūros ir eksploatavimo klausimais. 

4. Priima prašymus ir reikalingus dokumentus dėl mobiliųjų keltuvų (kopiklių, vonios keltuvų, 

mobilių keltuvų ir kt.) išdavimo gyventojams. 

5. Įvertina technines galimybes pritaikyti ir panaudoti mobilius keltuvus ir kopiklius gyventojų 

būstuose, vyksta į gyvenamąją vietą. 

6. Supažindina klientus su mobiliųjų keltuvų veikimu, priežiūra ir eksploatacija, apmoko jais 

naudotis.  

7. Rengia pagal „Mobilių judėjimo priemonių žmonėms su negalia išdavimo tvarkos aprašą“ turto 

perdavimo sutartį dėl asmens aprūpinimo mobiliu keltuvu ar kopikliu, ją pasirašo ir pasirašytinai 

supažindina paslaugos gavėją. Sutartis registruoja, veda jų apskaitą, kontroliuoja jų galiojimą, bei 

numatytų sutartyse sąlygų vykdymą. 

8. Organizuoja pagal reikalavimus ir teisės aktus keltuvams ir kitai įrangai techninę apžiūrą (TA), 

techninę priežiūrą (TP). Inicijuoja paslaugų pirkimą ir sutarties dėl „Neįgaliųjų keltuvų nuolatinės 

techninės priežiūros ir remonto vykdymo“ sudarymą. 

9. Rengia technines specifikacijas, aprašus ir paraiškas viešiesiems pirkimams dėl keltuvų, kurie 

neįtraukti į 6.8 punkte minimą sutartį, kopiklių, pandusų ir kitos įrangos priežiūrai, patikrai ir 

remontui. 

10. Tarpininkauja paslaugos gavėjui – keltuvo naudotojui ir rangovui, atliekančiam keltuvų 

remonto, techninės priežiūros ir techninės apžiūros darbus. Dalyvauja atliekant techninę keltuvų 

priežiūrą, vyksta įvertinti į vietą keltuvų ar pandusų remonto poreikį bei atliktus priežiūros ir 

remonto darbus. 



 

 

11. Skubaus keltuvo gedimo atveju konsultuoja paslaugos gavėją – keltuvo naudotoją, pagal 

poreikį vyksta į vietą, teikia techninę pagalbą, kol sulaukia rangovų atstovų. 

12. Vykdo Centre esančių mobilių keltuvų, kopiklių ir kitos neįgaliųjų įrangos priežiūrą, įkrovimą 

pagal gamintojo reikalavimus. Pildo mobilių keltuvų įkrovimo žurnalą. 

13. Prižiūri Centre esančius į Potencialiai pavojingų sąrašą įtrauktus neįgaliųjų keltuvus, 

organizuoja jų techninę priežiūrą, remontą ir privalomąją ekspertizę. 

14. Vykdo keltuvų, pandusų, mobilių kopiklių ir keltuvų apskaitą, registrą, kaupia duomenis apie 

įrengimų buvimo vietą, savininką, techninę būklę, užtikrina duomenų teisingumą. 

15. Inicijuoja nebetinkamų naudoti įrengimų nurašymą; 

16. Centro direktoriaus arba tiesioginio vadovo pavedimu dalyvauja sudarytose komisijose, darbo 

grupėse. 

17. Kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją apie suteiktas paslaugas ir išduotus įrengimus. 

18. Rengia, tvarko, registruoja, apskaito ir saugo keltuvų remonto, eksploatacijos ir perdavimo 

dokumentus.  

19. Bendradarbiauja su įmonėmis, gaminančiomis įrengimus neįgaliesiems, Panevėžio miesto 

savivaldybe, Neįgaliųjų departamentu, nevyriausybinėmis ir kitomis institucijomis. 

20. Darbdavio nustatyta tvarka apmoko atsakingus Centro darbuotojus naudotis potencialiai 

pavojingais kėlimo įrenginiais, dirbti su mobiliais keltuvais ir kopikliais. Pildo mokymų ir 

instruktavimo žurnalą. 

21. Užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugą, teikiant bei gaunant informaciją apie pareiškėjus, 

paslaugų gavėjus, tvarkant paslaugų teikimo dokumentus ir juos saugant. 

22. Kuria mandagius, pasitikėjimu ir pagarba pagrįstus santykius tarp paslaugų gavėjo ir paslaugas 

teikiančio asmens.  

23. Kuria paslaugų gavėjui stabilią, stresinių situacijų nesukeliančią teigiamą emocinę aplinką.  

24. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Centro direktoriaus pavedimus. 

 

 


