
BENDRABUČIO ADMINISTRATORIAUS 

PAREIGINĖ INSTRUKCIJA 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

 1.1. Bendrabučio administratoriaus pareigybė reikalinga vadovauti bendrabučio 

darbuotojų personalui, bendrabučio gyventojams, vykdyti bendrabučio veiklos programą ir 

tvarkyti dokumentaciją. 

 1.2. Bendrabučio administratorių skiria į pareigas ir atleidžia iš jų įstaigos direktorius, 

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu. 

 1.3. Bendrabučio administratorius pavaldus direktoriaus pavaduotojui administracijos 

ir ūkio reikalams. 

 1.4. Bendrabučio administratorius: 

 - turi būti įgijęs aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą; 

 - turi gebėti savarankiškai atlikti pavedimus; 

 - turi būti iniciatyvus, pareigingas, darbštus, atsakingas, organizuotas, komunikabilus; 

 - turi mokėti tvarkyti ir sisteminti dokumentus; 

 - privalo mokėti dirbti kompiuteriu; 

 - turi žinoti saugos ir sveikatos darbe bei priešgaisrinės apsaugos reikalavimus. 

 1.5. Savo veikloje bendrabučio administratorius vadovaujasi Įstaigos direktoriaus 

įsakymais, Įstaigos nuostatais, Įstaigos darbo tvarkos taisyklėmis, bendrabučio tvarkos 

taisyklėmis, šia pareigine instrukcija.  

  

 

II. PAREIGOS 

 
 2.1. Vadovauja bendrabučio darbuotojų personalui. 

 2.2. Priimdamas mokinius ir nuomininkus gyventi į bendrabutį, sudaro dvišales 

sutartis, skiria kambarius, išduoda baldus, supažindina su bendrabučio tvarkos taisyklėmis, 

praveda gyventojams saugos instruktažus. 

 2.3. Sudaro vardinius bendrabučio gyventojų sąrašus, rūpinasi nuomininkų buitimi ir 

užtikrina sanitarines – higienines sąlygas. 

 2.4. Kontroliuoja bendrabučio budinčiųjų darbą, rūpinasi, kad bendrabutyje būtų 

reikiama gyventojų turto apsauga, būtų sudaryta saugi gyvenimo aplinka. 

 2.5. Renka iš mokinių, gyvenančių bendrabutyje, nuomos mokestį. 

 2.6. Priimdamas svečius apgyvendinimui bendrabutyje, sudaro dvišales sutartis, 

kontroliuoja atsiskaitymą už nuomą, užtikrina jų buitį ir sanitarines – higienines sąlygas, 

kontroliuoja drausmę. 

 2.7. Registruoja bendrabučio gyventojų sutartis, prašymus, skundus ir kt. dokumentus 

dėl gyvenimo centro bendrabutyje. 

 2.8. Kontroliuoja, kaip tvarkoma ir prižiūrima bendrabučio aplinka. 

 2.9. Rūpinasi sugedusios įrangos remontu ir sąmoningai sugadinto inventoriaus ar 

įrangos nuostolių atlyginimu. 

 

 

 

III. TEISĖS 

 

 3.1. Bendrabučio administratorius turi teisę: 

 - į tinkamas darbo ir poilsio sąlygas; 



 - į kvalifikacijos kėlimą Įstaigos darbo tvarkos taisyklių nustatyta tvarka; 

 - į tikslią informaciją, reikalingą pareigoms atlikti; 

 - teikti siūlymus dėl bendrabučio gyventojų ir darbuotojų  veiklos, gyvenimo sąlygų ir 

darbo aplinkos gerinimo; 

 - dalyvauti Įstaigos darbuotojų susirinkimuose, mokytojų tarybos, direkcinės tarybos 

posėdžiuose; 

 - atsisakyti vykdyti pavedimus, jei jie prieštarauja teisės aktams; 

 - atsisakyti dirbti pažeidžiant darbo ir poilsio laiko režimą. 

 3.2. Bendrabučio administratorius turi kitas teisės aktuose numatytas teises.  

 

IV. ATSKAITOMYBĖ IR ATSAKOMYBĖ 

 

 4.1. Bendrabučio administratorius atsako už: 

 - administratoriui priskirtas bendrabutyje esančias materialines vertybes, užtikrina jų 

apsaugą; 

 - švarą ir tvarką bendrabutyje;  

 - bendrabučio buitinių patalpų eksploataciją; 

 - šilumos, šilto ir šalto vandens, elektros ir kitų energetinių resursų taupymą; 

 - bendrabučio veiklos programos paruošimą, įgyvendinimą ir dokumentacijos 

saugojimą, remiantis Įstaigos dokumentacijos planu; 

 - bendrabučio tarybos dokumentacijos tvarkymą bei tinkamą įforminimą ir saugojimą. 

 4.2. Už netinkamą pareigų vykdymą, nusižengimus darbo drausmei bendrabučio 

administratorius traukiamas drausminėn atsakomybėn Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 

nustatyta tvarka. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 5.1. Su bendrabučio administratoriumi atsiskaitoma įstatymų nustatyta tvarka. 

 

 

 

Susipažinau ir sutinku______________________________________________________________ 

  (parašas)         (data)               (vardas, pavardė) 


