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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PUPŲ PĖDAS“ 

ŪKVEDŽIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 
 

1. Ūkvedys yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Priklauso III pareigybės grupei.  

2. Pareigybės lygis – B.  

3. Pareigybės paskirtis – pareigybė reikalinga lopšelio-darželio ūkinės veiklos planavimui, 

organizavimui, koordinavimui ir priežiūrai. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

3.1. turėti aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą;  

3.2. žinoti ir vadovautis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą, 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymą, 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 

įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas inventorizacijos taisykles, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimą dėl nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų 

patvirtinimo ir išmanyti kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimus susijusius su darbo funkcijomis;  

3.3. gebėti sklandžiai ir nuosekliai dėstyti mintis, turėti gerus raštvedybos įgūdžius;  

3.4. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;  

3.5. sugebėti spręsti techninius klausimus, turėti darbo organizavimo pagrindus, gebėti dirbti 

komandoje ir individualiai;  

3.6. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti ir organizuoti 

savo veiklą;  

3.7. gebėti orientuotis kainų, prekių ir paslaugų rinkoje;  

3.8. žinoti Darbų saugos ir sveikatos, Civilinės saugos ir Gaisrinės saugos įstatymus, 

reikalavimus susijusius su maisto apsauga, taip pat sanitarinius-higieninius reikalavimus. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

4.1. planuoja ir organizuoja aptarnaujančio personalo darbus, kontroliuoja darbų atlikimo 

kokybę;  

4.2. organizuoja patalpų ir materialinių vertybių priežiūros, saugumo ir remonto darbus, 

kontroliuoja darbų eigą, atlieka smulkius remonto darbus; 

4.3. vykdo pastatų, įrangos, patalpų ir teritorijos atitikties teisės aktų reikalavimams priežiūrą;  

4.4. instruktuoja darbuotojus ir kontroliuoja kaip laikomasi saugos bei sveikatos darbe, 

priešgaisrinės ir civilinės saugos, elektrosaugos ir higienos reikalavimų, kitų kontroliuojančių 

institucijų reikalavimų, pildo ir rengia reikalingus dokumentus;  

4.5. rūpinasi įstaigos turto saugojimu, atnaujinimu ir papildymu (naujų prekių įsigijimui lėšas 

iš anksto aptaria su direktoriumi);  

4.6. veda trumpalaikio ir ilgalaikio turto apskaitą; 

4.6. teikia siūlymus ir vykdo prekių, paslaugų pirkimus, užtikrina, kad viešieji pirkimai 

neprieštarautų teisės aktams; 
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4.7. rūpinasi, kad visi įrengimai, ūkinis inventorius būtų sunumeruotas, saugiai ir tinkamai 

eksploatuojami, sugedus laiku organizuojamas remontas; 

4.8. vykdo sutarčių su prekes ir paslaugas teikiančiomis įmonėmis (skalbimo, dezinfekcijos, 

įrengimų techninės priežiūros, šilumos energijos tiekimo, elektros energijos tiekimo, buitinių atliekų 

išvežimo, vandens tiekimo, maisto produktų pirkimo ir kt. ) įgyvendinimo priežiūrą; 

4.9. organizuoja įžeminimo varžų matavimo patikrinimą, dielektrinių prietaisų ir gesintuvų 

patikrą; 

4.10. organizuoja bei atlieka viešuosius pirkimus CVP IS ir CPO, rengia reikiamus 

dokumentus; 

4.11. rengia įstaigos metinį viešųjų pirkimų planą; 

4.12. rengia pirkimo technines specifikacijas; 

4.13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio lopšelio-darželio direktoriaus pavedimus ir užduotis, 

nenumatytas šiame pareigybės aprašyme, neviršijant darbo sutartyje nustatyto darbo laiko. 

 

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS 
 

5. Ūkvedys turi teisę:  

5.1. teisės aktų nustatyta tvarka tobulinti kvalifikaciją;  

5.2. teikti pasiūlymus administracijai dėl įstaigos veiklos tobulinimo;  

5.3. dalyvauti įstaigos savivaldoje;  

5.4. dirbti savitarpio pagalba grįstoje, psichologiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje;  

5.5. į atostogas, darbo užmokestį ir kitas socialines garantijas įstatymais numatyta tvarka;  

5.6. dalyvauti pasitarimuose darbo klausimais, bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir 

kitose veiklose, teikti siūlymus darbų kokybei gerinti;  

5.7. turėti darbų saugą ir higienos normas atitinkančias darbo sąlygas. 

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ 
 

6. Ūkvedys atsakingas už:  

6.1. už Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos 

sprendimų, kitų norminių dokumentų, reglamentuojančių įstaigų ūkinę veiklą, lopšelio-darželio 

veiklą reglamentuojančių dokumentų ir lopšelio-darželio direktoriaus įsakymų vykdymą;  

6.2. už dokumentų rengimą, saugojimą;  

6.3. įstaigos ūkinį ir materialinį aprūpinimą, turto apsaugą, ekonomišką išteklių naudojimą 

(elektros energijos, šilumos, vandens);  

6.4. inventoriaus priežiūrą; 

6.5. trumpalaikio turto ir medžiagų priėmimą, pajamavimą, saugojimą, išdavimą ar 

perdavimą, naudojimą ir nurašymą; 

6.6. įstaigos vidaus patalpų ir lauko erdvių švarą ir tvarką;  

6.7. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų darbe 

laikymąsi;  

6.8. šilumos, elektros, vandens ūkio priežiūrą, tinkamą statinių eksploataciją;  

6.9. tinkamą ir tikslų pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų vykdymą. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

7. Ūkvedys už savo darbą tiesiogiai pavaldus lopšelio-darželio direktoriui.  

8. Už funkcijų nevykdymą ūkvedys atsako lopšelio-darželio vidaus darbo tvarkos taisyklių ir 

Lietuvos Respublikos įstatymo nustatyta tvarka.  

________________________ 

 

Susipažinau, suprantu, sutinku  

 


