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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DAINELĖ”  

ŪKVEDŽIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I SKYRIUS  

PAREIGYBĖ 

 

1. Šiaulių lopšelio-darželio „Dainelė“ (toliau – lopšelis-darželis) ūkvedžio pareigybė 

priskiriama kvalifikuotų darbuotojų grupei. 

2. Pareigybės lygis – C. 

 

II SKYRIUS  

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

3. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

3.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinį išsilavinimą; 

3.2. turėti ne mažesnę nei 2 metų darbo patirtį šioje srityje. 

4. Kiti reikalavimai: 

4.1. būti išklausęs priešgaisrinės, darbų saugos ir civilinės saugos kursus bei turėti tai 

patvirtinančius pažymėjimus; 

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

savo veiklą; 

4.3. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis; 

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

komandoje, mokėti bendrauti su žmonėmis; 

4.5. gebėti sklandžiai ir nuosekliai dėstyti savo mintis žodžiu ir raštu. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

 

5. Ūkvedys vykdo šias funkcijas: 

4.1. vykdo lopšelio-darželio ūkinę veiklą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos higienos normos 

reikalavimais („Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. bendrieji 

sveikatos saugos reikalavimai“) pastatui ir patalpoms, patalpų įrangai ir apdailai, šildymui ir 

vėdinimui, vandentiekiui ir kanalizacijai, patalpų apšvietimui, teritorijos ir įrenginių priežiūrai;  

4.2. organizuoja: 

4.2.1. patalpų remontą, kontroliuoja jo eigą; 

4.2.2. vėliavos iškėlimą švenčių metu ir jos saugojimą; 

4.2.3. profesinės rizikos veiksnių vertinimą lopšelyje-darželyje; 

4.2.4. lopšelio-darželio statinio priežiūrą; 

4.2.5. prevencinių priemonių, skirtų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai, 

įgyvendinimą; 

4.2.6. visų rūšių transporto priemonių saugų eismą lopšelio-darželio teritorijoje; 

4.2.7. instruktažą ir mokymus darbuotojus saugiai dirbti, užpildo reikiamus dokumentus; 

4.2.8. aprūpinimą aplinkos personalo asmeninėmis apsaugos ir darbo priemonėmis, veda jų 

apskaitą; 
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4.2.9. nešvarių skalbinių surinkimą, keitimą, išvežimą į skalbyklą; 

4.2.10. gesintuvų patikrą ir užpildymą, sukomplektuoja priešgaisrinį inventorių; 

4.2.11. lopšelio-darželio teritorijoje medžių genėjimo, nupjovimo darbus. 

4.3. kontroliuoja: 

4.3.1. apšvietimo, šildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitų sistemų tvarkingumą, jų techninį 

stovį, organizuoja gedimų šalinimą; 

4.3.2. visų techninių įrenginių, lauko aikštynų saugią ir tinkamą eksploataciją, o jiems sugedus 

organizuoja savalaikį remontą; 

4.3.3. lopšelio-darželio lauko teritorijos saugumą, stebi ar nėra kieme medžių, kurie keltų 

pavojų vaikų saugumui; 

4.3.4. mokytojų padėjėjų darbą, vykdant patalpų, inventoriaus priežiūros funkcijas. 

4.4. Veda šilumos, elektros energijos ir vandens apskaitą, laiku perduoda tiekėjams skaitiklių 

parodymus bei organizuoja taupų elektros, šiluminės energijos ir vandens panaudojimą, atlieka 

pirminę analizę. 

4.5. Užtikrina gaisrinės saugos, darbų saugos ir sveikatos įstatymų reikalavimų vykdymą, 

ruošia priešgaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas. 

4.6. Vykdo kitus su lopšelio-darželio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio lopšelio-

darželio direktoriaus pavedimus ir užduotis, tam, kad būtų pasiekti lopšelio-darželio strateginiai tikslai. 

 

IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ 

 

5. Ūkvedys tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas lopšelio-darželio direktoriui. 

6. Ūkvedys teisės aktų nustatyta tvarka atsako už: 

6.1. funkcijų, išvardintų šiame pareigybės aprašyme vykdymą; 

6.2. dokumentų laikymą ir apsaugą, už patikėtos informacijos išsaugojimą; 

6.3. tvarkingą techninių priemonių naudojimą; 

6.4. teikiamos informacijos apie lopšelį-darželį ir jo veiklą teisingumą; 

6.5. saugos darbe, priešgaisrinės ir elektrosaugos reikalavimų vykdymą; 

6.6. materialiai atsako už žalą lopšeliui-darželiui, kuri atsirado dėl tyčinės ar kitos neteisėtos 

veiklos, jam patikėto inventoriaus, įrengimų saugumą. 

7. Ūkvedys atsakingas už einamąją finansų kontrolę. 

8. Darbuotojas, nevykdantis ar netinkami vykdantis pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, 

nesilaikantis Darbo kodekse nustatytų darbuotojo pareigų ar kitų teisės aktų reikalavimų, 

reglamentuojančių jo funkcijų vykdymą, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.   

_________________________ 
 

 

 

 

Susipažinau 
_________________________ 

(Parašas) 

 

__________________________ 

(Vardas ir pavardė) 

 

__________________ 

(Data) 


