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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „RUGIAGĖLĖ“ 

ŪKVEDŽIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Pareigybės pavadinimas – ūkvedys. 

2. Pareigybės lygis – B. 

3. Pareigybės paskirtis – organizuoti ir koordinuoti Šiaulių lopšelio-darželio „Rugiagėlė“ (toliau 

– lopšelis-darželis) atliekamas ūkines operacijas, jas planuoti, rūpintis turto saugumu, jo atnaujinimu 

ir pildymu, organizuoti ir prižiūrėti tiesiogiai pavaldaus ūkinio personalo darbą.  

4. Ūkvedžio pareigybė priskiriama specialistų grupei. 

5. Pareigybės pavaldumas – tiesiogiai pavaldus direktoriui (jam nesant, lopšelio-darželio 

direktoriaus pavaduotojui ugdymui). 

. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Ūkvedžio kvalifikacijai keliami reikalavimai: 

5.1. aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas ir būti išklausęs viešųjų pirkimų, priešgaisrinės, 

darbų saugos ir civilinės saugos kursus bei turėti tai patvirtinančius pažymėjimus; 

5.2. analogiška darbo patirtis. 

6. Ūkvedys turi žinoti ir išmanyti:  

6.1. lopšelio-darželio teritorijos priežiūros tvarką; 

6.2. lopšelio-darželio pastatų ir visų patalpų bei inventoriaus naudojimo ir priežiūros taisykles; 

6.3. higienos normas ir taisykles; 

6.4. darbo santykius reglamentuojančius įstatymus; 

6.5. priešgaisrinės saugos taisykles; 

6.6. saugaus darbo taisykles; 

6.7. lopšelio-darželio nuostatus, darbo tvarkos taisykles; 

6.8. kitus lopšelio-darželio veiklą reglamentuojančius dokumentus bei norminius aktus; 

6.9. savo pareigybės aprašymą. 

7. Ūkvedys privalo vadovautis: 

7.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais; 

7.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje 

galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, 

darbuotojų saugą ir sveikatą; 

7.3. darbo tvarkos taisyklėmis;  

7.4. darbo sutartimi; 

7.5. šiuo pareigybės aprašymu; 

7.6. kitais lopšelio-darželio lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, 

taisyklėmis ir pan.). 
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III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

8. Ūkvedžio funkcijos: 

8.1. organizuoja lopšelio-darželio ūkinio personalo darbą, užtikrina, kad ūkio objektai būtų 

tinkamai prižiūrimi ir naudojami, kad lopšelio-darželio ūkis funkcionuotų normaliai, nesukeldamas 

lopšelio-darželio veiklos sutrikimų; 

8.2. užtikrina, kad lopšelio-darželio teritorijos poilsio, sporto ir kt. vietose esantys įrenginiai būtų 

tvarkingi, nepavojingi sveikatai; 

8.3. nustatytu laiku organizuoja lopšelio-darželio pastato ir jų konstrukcijų, žaidimų įrenginių 

sezonines bei eilines apžiūras, vykdo apžiūrų metu rastų defektų pašalinimą; 

8.4. žiemos metu organizuoja sniego valymą nuo teritorijoje esančių kelių ir takų bei barstymą 

smėliu; 

8.5. užtikrina, kad būtų laiku atliktas patalpų ir inventoriaus eilinis remontas, tinkamai pasiruošta 

naujųjų mokslo metų pradžiai; 

8.6. užtikrina, kad būtų laiku atliktas šildymo sistemos paruošimas rudens ir žiemos sezonui; 

8.7. organizuoja aprūpinimą medžiagomis, įrankiais ir įrengimais, baldais pagal poreikį; 

8.8. užtikrina, kad darbuotojams (kuriems tai privalu) būtų parengtos darbų saugos instrukcijos, 

atlieka darbuotojų instruktavimą; 

8.12. pasirūpina, kad būtų sukomplektuotos pirmosios pagalbos vaistinėlės, kontroliuoja, kad 

cheminės valymo ir dezinfekavimo medžiagos būtų laikomos užrakinamose spintose; 

8.13. organizuoja elektros prietaisų tvarkingumo patikrą, įžeminimo varžų matavimus 

kiekvienais metais; 

8.14. organizuoja įstaigoje naudojamų matavimo priemonių savalaikę patikrą sertifikuotose 

metrologijos įmonėse; 

8.15. organizuoja lopšelio-darželio aprūpinimą dezinfekavimo priemonėmis (plovikliais, 

valikliais), kuriuos aprobavo Valstybinė higienos inspekcija; 

8.16. kontroliuoja, kad patalpos, baldų paviršiai, inventorius, sanitariniai mazgai, langai būtų 

sistemingai valomi naudojant leistas plovimo ir valymo priemones; 

8.17. reikalauja, kad virtuvės darbuotojai griežtai laikytųsi sanitarijos ir higienos reikalavimų, 

naudotų tik paženklintą inventorių, indus ir įrankius pagal jų paskirtį, kontroliuoja, ar virtuvės įrenginiai 

(elektros viryklės ir kt.) techniškai tvarkingi, gerai prižiūrimi, ar naudojami elektros įrenginiai 

įžeminti, jeigu įžeminimas numatytas jų konstrukcijoje; 

8.18. tikrina, ar maisto produktai saugomi vadovaujantis jų saugojimo taisyklėmis, o atsiradus 

maisto gamybos bloke graužikų, vabzdžių ar parazitų, organizuoja valgyklos dezinfekciją, 

dezinsekciją, deratizaciją; 

8.19. reikalauja, kad virtuvės darbuotojai dėvėtų tvarkingus, švarius darbo drabužius, galvos 

apdangalus, užtikrina savalaikį darbo drabužių įsigijimą; 

8.20. reikalauja iš pavaldžių darbuotojų, kad elektros skydai, skydeliai ir spintos būtų rakinamos; 

8.21. kontroliuoja, ar pranešimo apie gaisrą ir signalizacijos sistema patikimai veikia; 

8.22. sukomplektuoja gaisro gesinimo priemones, sistemingai vykdo jų patikrą, pasirūpina 

žmonių evakavimo planais, evakuacijos krypties (gelbėjimosi) ženklais, užtikrina laisvus žmonių 

evakavimo kelius ir išėjimus; 

8.23. rengia priešgaisrinės saugos instrukciją, nustatytais periodais moko ir instruktuota 

darbuotojus priešgaisrinės saugos klausimais, supažindina darbuotojus su veiksmų planu kilus gaisrui; 

8.24. įgyvendina lopšelio-darželio darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, kontroliuoja 

darbuotojų periodinį sveikatos pasitikrinimą; 

8.25. organizuoja viešuosius pirkimus, prižiūri sutarčių vykdymą, pasirašo teikiamus mokėti 

dokumentus (darbų priėmimo aktus, perdavimo-priėmimo aktus ir pan. arba sąskaitas faktūras, jeigu 

kitų dokumentų nėra); 
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8.26. atsako už einamąją finansų kontrolę: pasirašo sąskaitas faktūras, atsako už tai, kad su 

mokėjimu susijusios pirkimo procedūros buvo visiškai įvykdytos, pateikti visi reikiami mokėjimo 

dokumentai; 

8.27. vykdo ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, medžiagų ir trumpalaikio inventoriaus 

apskaitą; 

8.28. kontroliuoja jam pavaldžių darbuotojų darbą ir jų pareigų vykdymą, rengia darbo grafikus 

ir atostogų grafikus; 

8.29. vykdo kitus teisėtus lopšelio-darželio direktoriaus ir kontroliuojančių pareigūnų 

nurodymus; 

         8.30. esant reikalui atlikti kitus darbus, nurodytus lopšelio-darželio direktoriaus, neviršijant 

nustatyto darbo laiko; 

         8.31. veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais 

teisės aktais, lopšelio-darželio nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis bei savo pareigybės aprašymu. 

 

IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS 

 

        9. Ūkvedys turi teisę: 

 9.1. kelti kvalifikaciją; 

 9.2. teikti siūlymus dėl įstaigos veiklos tobulinimo; 

 9.3. dalyvauti savivaldos institucijų veikloje; 

 9.4. turėti saugias, sanitarines-higienos normas atitinkančias, darbo sąlygas; 

 9.5. nustatyta tvarka gauti Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytas atostogas ir kitas 

valstybės numatytas lengvatas. 

 

V SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

10. Ūkvedys atsako teisės aktų nustatyta tvarka už lopšelio-darželio: 

10.1. bendrą ūkio būklę;  

10.2. teritorijos, pastato ir patalpų, baldų ir inventoriaus būklę; 

10.3. inžinerinių komunikacijų ir įrenginių techninę priežiūrą;  

10.4. patalpų apšvietimą, mikroklimato atitikimą galiojančioms normoms;  

10.5. aprūpinimą būtinais materialiniais resursais (inventoriumi, medžiagomis, baldais ir kt.); 

         10.6. už materialinių vertybių apskaitą, inventorizaciją, panaudojimą, apsaugą; 

         10.7. sanitarinę būklę ir priešgaisrinę saugą; 

         10.8. darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą; 

         10.9. teikiamų statistinių ataskaitų teisingumą ir pateikimą laiku; 

         10.10. vėliavos iškėlimą valstybinių švenčių metu. 

____________________________________ 

 

 

Susipažinau ir sutinku: 

_____________________________________________________________ 

                                 ( vardas, pavardė, parašas, data ) 

       

_____________________________________________________________ 

                                ( vardas, pavardė, parašas, data) 

       

_____________________________________________________________ 

                                ( vardas, pavardė, parašas, data) 


