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Šiaulių lopšelio-darželio „Vaikystė“ 

direktoriaus 2020 m. lapkričio 30 d. 

įsakymu Nr. V-110 

 

ŪKIO DALIES VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. BENDROJI DALIS 

 
1. Šiaulių lopšelio-darželio „Vaikystė“ ūkio dalies vedėjas yra priskiriamas biudžetinių įstaigų 

struktūrinių padalinių vadovų grupei.  
2. Pareigybės lygis: ūkio dalies vedėjas priskiriamas A2 lygio pareigybei.  
3. Pareigybės paskirtis: organizuoti lopšelio-darželio turto (pastato, patalpų, įrenginių) 

naudojimą bei priežiūrą, aptarnaujančio (techninio) personalo darbą, darbo vietų aprūpinimą 
materialinėmis vertybėmis, užtikrinti higienos, darbų saugos, priešgaisrinės saugos bei darbuotojų 
saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi lopšelyje-darželyje.  

4. Pavaldumas: ūkio dalies vedėjas pavaldus direktoriui. 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:  
5.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu 

laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro 
kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; 

5.2. turėti analogiško darbo patirties. 
6. Ūkio dalies vedėjas turi: 
6.1.  gebėti sklandžiai ir nuosekliai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;  
6.2. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti ir organizuoti 

savo veiklą; 
6.3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;  
6.4. gebėti spręsti techninius klausimus, turėti darbo organizavimo pagrindus, gebėti dirbti 

komandoje ir individualiai;  
6.5. išmanyti pastatų, statinių, patalpų eksploatavimo, priežiūros, remonto ir profilaktikos 

darbų atlikimo tvarką; 
6.6. išmanyti maisto sandėliavimo ir saugojimo reikalavimus;  
6.7. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, 

švietimo įstaigų ūkinę veiklą reglamentuojančius dokumentus, higienos normų reikalavimus, žinoti 
Geros higienos praktikos taisykles viešojo maitinimo įmonėms, Darbuotojų saugos ir sveikatos, 
Priešgaisrinės saugos įstatymus bei kitus teisės aktus, periodiškai (kartą per metus) tikrintis sveikatą, 
periodiškai (kartą per du metus) išklausyti privalomo higieninio mokymo pagrindų kursą;  

6.8. būti išklausęs priešgaisrinės, darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės saugos kursus bei 
turėti tai patvirtinančius pažymėjimus; 

6.8. išmanyti pirkimo – pardavimo sutarčių, sąmatų sudarymo ir įgyvendinimo būdus. 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

7. Ūkio dalies vedėjas  atlieka šias funkcijas: 

7.1. organizuoja ir kontroliuoja techninio personalo darbą, sudaro jų darbo grafikus;  
7.2. organizuoja ir užtikrina tinkamą lopšelio-darželio statinio, patalpų, elektros, šilumos, 

vandentiekio ir vėdinimo, ūkio, priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos, ryšio priemonių, 
inžinerinių tinklų sistemų ir įrengimų bei kitų materialinių vertybių naudojimą, priežiūrą ir remontą;  

7.3. vykdo žaidimų aikštelės priežiūrą;  
7.4. atsižvelgdamas į įstaigos finansines galimybes, inicijuoja darbuotojų funkcijų vykdymui 

reikalingų priemonių pirkimus, organizuoja lopšelio-darželio aprūpinimą baldais, inventoriumi, 
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organizacine technika, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis, kontroliuoja jų apsaugą ir savalaikį 
remontą;  

7.5. organizuoja lopšelio-darželio įrangos, inventoriaus, baldų montavimo darbus; 

7.6. savalaikiai aprūpina tiesiogiai pavaldžius darbuotojus valymo ir higienos priemonėmis; 

7.7. užtikrina tinkamą materialinių vertybių sandėliavimą ir jų apsaugą;  
7.8. organizuoja maisto sandėliavimo ir maisto sandėlio priežiūros darbus, tvarko maisto 

apskaitos dokumentus;  
7.9. vykdo skalbinių surinkimą, keitimą, išvežimą į skalbyklą, veda skalbinių apkaitą;  
7.10. sutartyse su tiekėjais nustatytais terminais fiksuoja vandens skaitiklio parodymus, 

pateikia juos atitinkamai žinybai;  
7.11. nustatyta tvarka užtikrina valstybinės vėliavos iškėlimą; 

7.12. atlieka kasmetinę inventorizaciją, metinį panaudotų medžiagų inventoriaus nurašymą; 

7.13. laiku ir teisingai užpildo ir pateikia buhalterinius dokumentus; 

7.14. teikia duomenis auditui pagal šios pareigybės kompetenciją; 

7.15. rengia ekstremalių situacijų prevencijos priemonių planą; 

7.16. rengia civilinės saugos pratybas, organizuoja civilinės saugos mokymus darbuotojams;  
7.17. organizuoja evakavimo planų parengimą, iškabina juos gerai matomose vietose bei 

supažindina su jais darbuotojus;  
7.18. instruktuoja aptarnaujantį personalą (techninius darbuotojus) saugos darbe, 

priešgaisrinės saugos ir elektros saugos klausimais bei kontroliuoja saugos ir sveikatos instrukcijų 
vykdymą;  

7.19. informuoja darbuotojus, pakitus darbo procesui, apie pavojingus, kenksmingus ir kitus 
rizikos veiksnius darbo vietose ir jų poveikį sveikatai;  

7.20. apie visus nustatytos tvarkos pažeidimus, gedimus nedelsiant informuoja lopšelio-
darželio direktorių;  

7.21. teikia direktoriui nušalinti darbuotoją nuo darbo, jeigu darbo metu yra neblaivus, 
apsvaigęs nuo sąmoningai panaudotų narkotikų ar toksinių medžiagų, už tą dieną nemokant jam darbo 
užmokesčio;  

7.22. laiku informuoja lopšelio-darželio direktorių apie nelaimingus atsitikimus darbo vietoje 
bei pakeliui į darbą / į namus, gaisrus bei užsidegimus, vagystes;  

7.23. pagal patvirtintą lopšelio-darželio dokumentacijos planą kaupia, sistemina ir saugo 
dokumentus, susijusius su funkcijų vykdymu, iki jų perdavimo į archyvą;  

7.24. pavaduoja direktorių jam nesant lopšelyje-darželyje; 

7.25. vykdo direktoriaus pavedimus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nustatytomis  
funkcijomis. 

 

IV. ATSAKOMYBĖ 

 

8. Ūkio dalies vedėjas atsako už: 

8.1. jam patikėtų materialinių vertybių teisingą naudojimą ir saugojimą;  
8.2. įstaigai padarytą materialinę žalą atsako norminių teisės aktų, reglamentuojančių 

atsakomybę už padarytą žalą, nustatyta tvarka;  
8.3. jam patikėtų įrankių teisingą eksploatavimą bei priežiūrą; 

8.4. sklandų remonto darbų organizavimą;  
8.5. lopšelio-darželio vidaus tvarkos taisyklių, saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos 

instrukcijų vykdymą, už darbuotojų saugą ir sveikatą;  
8.6. viešųjų pirkimų iniciavimą; 

8.7. kokybišką ir savalaikį savo pareigų atlikimą; 

8.8. teisingą darbo laiko naudojimą;  
8.9. informacijos saugumo reikalavimų ir nuostatų laikymąsi, už turimos informacijos 

konfidencialumą ir tikslinį panaudojimą;  
8.10. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimų 

vykdymą; 
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8.11. Lietuvos Respublikos Civilinės saugos įstatyme nustatytų civilinės saugos užduočių 
įgyvendinimą;  

9. Ūkio dalies vedėjas yra atsakingas už savo pareigų tinkamą vykdymą ar nevykdymą 
šiame pareigybės aprašyme ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.  

10. Ūkio dalies vedėjas už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiamas drausminėn 
atsakomybėn. Drausminę nuobaudą skiria lopšelio-darželio direktorius.  

11. Ūkio dalies vedėjas privalo vadovautis: 

11.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais;  
11.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje 

galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, 
darbuotojų saugą ir sveikatą; 

11.3. darbo tvarkos taisyklėmis; 
11.4. darbo sutartimi; 
11.5. šiuo pareigybės aprašymu;  
11.6. kitais lopšelio–darželio lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, 

tvarkos aprašais, taisyklėmis ir pan.). 
 

 

__________________ 

 

SUDERINTA 

Lopšelio-darželio „Vaikystė“ tarybos 

2020 m. lapkričio 26 d. posėdžio 

protokolu Nr. MT- 

 

Susipažinau ir sutinku vykdyti 

Ūkio dalies vedėjas 

 

___________________________________ 

(parašas) 


