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ŪKVEDŽIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 
1. Ūkvedžio pareigybė Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre (toliau – Centras)  priskiriama 

specialistų  grupei.  

2. Pareigybės lygis –B. 

3. Pareigybės paskirtis – organizuoti materialinį – techninį Centro aprūpinimą, ūkio inventoriaus 

saugumą ir atnaujinimą, kokybišką funkcionavimą ir vadovavimą ūkiui, užtikrinti tinkamas darbo 

sąlygas Centro personalui, aprūpinti Centro darbuotojus darbo priemonėmis. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam 

prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą, arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 

metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą, mokėti logiškai mąstyti, greitai orientuotis situacijoje, 

turėti pakankamai darbo įgūdžių aptarnavimo srityje, mokėti bendrauti su žmonėmis, būti 

pareigingas, sąžiningas. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. organizuoja Centro aptarnavimo ir ūkio personalo (pastatų ir statinių priežiūros darbininkų, 

pagalbinių darbininkų, socialinių darbuotojų padėjėjų, virėjų,) darbą; 

6.2. Užtikrina reikalingų medžiagų paiešką, nupirkimą, derinant ir informuojant atsakingus 

asmenis dėl jų kainų, kiekių ir pan.; 

6.3. laikinai nušalina darbuotoją nuo darbo, jeigu jis darbo metu yra neblaivus, apsvaigęs nuo 

panaudotų narkotinių ar kitų toksinių medžiagų už tą laiką nemokant jam darbo užmokesčio; 

6.4. atlieka smulkius remonto darbus; 

6.5. saugo materialines vertybes, išvengia jų trūkumo; 

6.6. veda medžiagų, gaminių ir įrankių apskaitą; 

6.7. nurašo susidėvėjusį inventorių, panaudotas medžiagas, kitas materialines vertybes; 

6.8. laiku informuoja darbdavį apie nelaimingus atsitikimus, autoįvykius keliuose ir kitus 

pažeidimus, gaisrus bei užsidegimus, vagystes; 

6.9. užtikrina patalpų ir inventoriaus savalaikį remontą; 

6.10. kontroliuoja, kad įrankiai, apsauginės priemonės būtų tvarkingi; 

6.11. laikosi priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimų; 

6.12. žino, kur darbo vietoje yra gaisro gesinimo priemonės, moka jomis naudotis; 

6.13. vengia veiksmų galinčių sukelti gaisrą; 

6.14.vykdo Centro direktoriaus, jo įgaliotų asmenų, kontroliuojančių pareigūnų teisėtus 

nurodymus; 

6.15. pakitus darbo procesui informuoja darbuotojus apie jų darbo vietose atsiradusius pavojingus, 

kenksmingus ir kitus rizikos veiksnius; 



6.16. nuolat vykdo Centro pastatų ir patalpų priežiūrą pagal saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir 

higienos reikalavimus. Atlieka Centro statinio priežiūros vadovo pareigas; 

6.17. rūpinasi apšveitimo, apšildymo, ventiliacijos, vandentiekio, kanalizacijos ir kitų inžinierinių 

sistemų tvarkingumu. Kontroliuoja jų techninį stovį, organizuoja remonto darbus; 

6.18. dalyvauja sudarant įstaigos nekilnojamojo turto einamojo ir kapitalinio remonto planus bei 

sąmatas; 

6.19. organizuoja įstaigos darbo vietų aprūpinimą, saugiais įrenginiais, priemonėmis; 

6.20. kaupia darbui reikalingų materialinių vertybių atsargas ir kontroliuoja jų racionalų  

panaudojimą ir tinkamą eksploatavimą; 

6.21. užtikrina apmokėjimui skirtų lėšų teisingą panaudojimą; 

6.22. laiku ir teisingai užpildo buhalterinius dokumentus; 

6.23. dalyvauja inventorizacijose, patikrinimuose ir revizijose; 

6.24. organizuoja įstaigos patalpų apsaugą ir turi visus atsarginius raktus nuo jų; 

6.25. rūpinasi šilumos ūkiu, atsako už savalaikį šilumos, elektros ir vandens skaitiklių parodymų 

pateikimą, sutartyse nurodytais terminais; 

6.26. rūpinasi Centrui priklausančio transporto naudojimo tvarka; 

6.27. organizuoja ir kontroliuoja aptarnaujančio personalo darbą, sudaro personalo darbo grafikus; 

6.28. supažindina darbuotojus su darbo saugos instrukcijomis ir atsako už jų laikymąsi; 

6.29. pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą vykdo pirkimus ir sudarinėja sutartis su tiekėjais; 

6.30. įgyja inventorių, veda apskaitą ir organizuoja jo saugojimą: 

6.30.1. užtikrina patalpų, baldų ir kito inventoriaus remontą, palaiko ryšius su Centro 

rėmėjais; 

6.30.2. nurašo išduotas ir panaudotas medžiagas, susidėvėjusį inventorių ir iki einamojo 

mėnesio 30 dienos pristato nurašymo dokumentus buhalterijai. 

6.31. sudaro Centro aplinkos prižiūrėjimo planą, jį paskirsto grupėmis ir vadovauja darbiniam 

vaikų apmokymui; 

6.32. prekių pirkimo dokumentus pajamavimui pateikia juos gavęs, bet ne vėliau kaip iki sekančio 

mėnesio pirmos dienos; 

6.33. vykdo pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu; 

6.34. išduoda vairuotojui kelionės lapus, užpildęs pirmąją lapo pusę ir pasirašęs, veda jų išdavimo 

apskaitą. 

 

________________________ 


