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I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Telšių lopšelio – darželio „Saulutė“ (toliau – Mokykla) ūkvedys yra kvalifikuotas 

darbuotojas.  

2. Profesijos kodas – 515101. Pareigybės lygis – C. Pareigybės grupė : III (trečia).  

3. Pareigybės paskirtis – organizuoti turto naudojimą bei priežiūrą, teritorijos bei vidaus 

patalpų priežiūrą, aptarnaujančio personalo darbą, darbo vietų aprūpinimą darbo 

priemonėmis, užtikrinti higienos, darbų saugos, priešgaisrinės apsaugos bei darbuotojų 

saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi Mokykloje.  

4. Darbuotoją į ūkvedžio pareigas priima Mokyklos direktorius . Ūkvedys tiesiogiai pavaldus 

ir atskaitingas direktoriui. 

5. Ūkvedžio darbą gali dirbti asmuo pasitikrinęs sveikatą, išklausęs higienos kursus, įvadinį 

instruktavimą ir instruktavimą darbo vietoje (žinoti gaisro gesinimo būdus ir priemones, 

individualios saugos priemones) 

 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

6. Ūkvedys turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:   

6.1. Išsilavinimas – ne žemesnis kaip vidurinis ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija;  

6.2. Mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo 

kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 

1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus;  

6.3. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis – turėti geras kompiuterinio 

raštingumo žinias ir įgūdžius dirbant ,,MS Excel“, ,,MS Word“ programomis;  

6.4. Išmanyti ikimokyklinės įstaigos ūkinės veiklos organizavimą, dokumentų rengimo ir 

įforminimo taisykles, raštvedybą;  

6.5. išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos respublikos įstatymus, 

Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius švietimo įstaigos turto 

įsigijimą, apskaitą, apsaugą, civilinę saugą, higienos reikalavimus;  

6.6. būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga 

profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje, gebėti savarankiškai planuoti, 

organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti 

savarankiškai vykdyti ūkvedžio nustatytas funkcijas. 

 

III SKYRIUS 

ŪKVEDŽIO PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Ūkvedys vykdo šias funkcijas: 

 7.1. paskirsto aptarnaujančio personalo darbuotojams (toliau – darbuotojai) darbus pagal 

patvirtintus  nuostatus ir pareigybių aprašymus; 



 7.2. analizuoja, planuoja ir numato lėšų poreikį, užtikrinti įstaigos aprūpinimą būtinomis 

darbo ir veiklos priemonėmis; 

 7.3 rengia Mokyklos darbuotojų darbo grafikus, prižiūri darbuotojų darbą; 

 7.4 prižiūri, kaip darbuotojai laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos 

reikalavimų; 

7.5. nuolat vykdo Mokyklos pastato,  patalpų, teritorijos priežiūrą pagal darbuotojų 

saugos ir sveikatos, priešgaisrinės, civilinės saugos, higienos reikalavimus; 

7.6. rūpinasi apšvietimo, apšildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitų sistemų 

tvarkingumu. Kontroliuoja  jų techninį stovį, organizuoja remonto darbus; 

7.7. organizuoja patalpų remontą, kontroliuoja jo eigą; 

7.8. dalyvauja sudarant mokyklos nekilnojamojo turto eilinio (einamojo) ir kapitalinio 

remonto planus bei sąmatas; 

7.9. fiksuoja skaitiklių parodymus ir laiku perduoda žinias apie sunaudotą vandens kiekį 

ir elektros energiją, užtikrina skaitiklių tvarkingumą; 

7.10. organizuoja mokyklos aprūpinimą baldais, inventoriumi, organizacine technika, 

kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis. Kontroliuoja jų apsaugą ir savalaikį remontą; 

7.11. organizuoja mokyklos darbo vietų, darbuotojų aprūpinimą saugiais įrenginiais, 

saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos priemonėmis. Rūpinasi tinkamu Mokyklos patalpų 

įrengimu; 

7.12.organizuoja švaros ir tvarkos palaikymą Mokyklos patalpose bei teritorijoje; 

7.13. laiku aprūpina darbuotojus (auklėtojų padėjėjus, valytoją, kiemsargį) valymo ir 

higienos priemonėmis; 

7.14. kontroliuoja mokyklos turto, patalpų inventoriaus efektyvumą, racionalų 

panaudojimą ir tinkamą eksploataciją; 

7.15. atlieka viešųjų pirkimų organizatoriaus, minkšto inventoriaus sandėlininko  veiklą, 

tvarko viešųjų pirkimų dokumentus; 

7.16. tvarko prekių – materialinių vertybių apskaitą. Nustatyta tvarka rengia ir teikia 

prekines – pinigines ir kitas ataskaitas apie jų kitimą bei likučius. Nuolat tikrina, kad medžiagų, 

prekių, gaminių likučiai atitiktų nurodytiems likučiams buhalterijos dokumentuose; 

7.17. ruošia ir laiku pateikia darbo ataskaitas atsiskaitymui su buhalterija; 

7.18. dalyvauja inventorizacijose, patikrinimuose; 

7.19. organizuoja mokyklos patalpų apsaugą ir turi visus atsarginius raktus nuo jų; 

7.20. organizuoja mokyklos aplinkos tvarkos, apželdinimo, šventinio apipavidalinimo 

darbus, vėliavos iškėlimą nustatytų švenčių ir atmintinomis dienomis; 

7.21. kontroliuoja mokesčio už vaikų išlaikymą mokykloje mokėjimą; 

7.22. vykdo mokyklos direktoriaus kitus teisėtus nurodymus; 

7.23. už savo veiklą atsiskaito  mokyklos  direktoriui. 
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Data   parašas   Vardas, pavardė 


