
 

ZARASŲ MENO MOKYKLA 

 

 

ŪKVEDŢIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Pareigybės pavadinimas, kodas – ūkvedys, kodas - 515101. 

2. Pareigybės grupė – kvalifikuoti darbuotojai. 

3. Pareigybės lygis – C. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

4.1. Ūkvedţiui privalomas ne ţemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir įgyta profesinė 

kvalifikacija. 

4.2. Ūkvedys privalo gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą, mokėti dirbti ryšių ir 

kitomis organizacinės technikos priemonėmis. 

4.3. Ūkvedys privalo išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos 

įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su jo atliekamu darbu, bei 

gebėti juos taikyti praktikoje. 

4.4. Ūkvedys privalo būti susipaţinęs ir savo darbe vadovautis mokyklos nuostatais, 

struktūra bei veiklos sritimis, vadovo įsakymais, darbo tvarkos bei vidaus tvarkos taisyklėmis, šiuo 

pareigybės aprašymu ir kitomis mokykloje galiojančiomis tvarkomis bei teisės aktais. 

4.5. Ūkvedys privalo išmanyti ir mokėti praktiškai taikyti viešųjų pirkimų įstatymą ir 

poįstatyminius aktus. 

4.6. Ūkvedys privalo išmanyti: 

4.6.1. pastatų, statinių, patalpų eksploatavimo, prieţiūros, remonto ir profilaktikos 

atlikimo tvarką; 

4.6.2. darbų saugos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, apsaugos sistemų, šilumos 

ūkio, pastatų prieţiūros, patalpų higienos reikalavimus;  

4.6.3. vandentiekio, kanalizacijos, elektros sistemų technologijas ir jų prieţiūros 

reikalavimus; 

4.6.4. mokyklos teritorijos, pastatų, patalpų išplanavimą, statinių, įrengimų ir komunikacijų 

išdėstymo planą bei pastatų ir statinių technines savybes; 
4.6.5. darbo priemonių, medţiagų, įrankių rūšis ir kokybės standartus, darbo su jomis ir 

jų saugojimo tvarką. 

4.7. Ūkvedys privalo gebėti savarankiškai atlikti pavestas uţduotis, sisteminti, 

apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti apibendrinimus ir išvadas. 

4.8. Ūkvedys privalo turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdţius, dirbant su MS Office 

programiniu paketu ir internetu; 

4.9. Ūkvedys privalo išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos 

taisykles, sklandţiai dėstyti mintis ţodţiu ir raštu, turėti kompiuterinio raštingumo įgūdţių ir ţinių. 

4.10. Ūkvedys privalo gebėti bendrauti bei ţinoti dalykinio pokalbio taisykles bei etikos 

normas. 

4.11. Ūkvedys turi būti sveikas, jo sveikatos tikrinimo duomenys turi būti įrašyti į 

asmens medicininę knygelę. 
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III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

5.1. organizuoja, priţiūri ir atlieka tvarkymo funkcijas, kad mokyklos interjeras, 

įrenginiai ir patalpos būtų švarūs ir tvarkingi. 

5.2. kontroliuoja, kad valymo, tvarkymo ir prieţiūros darbai būtų atlikti tinkamai; 

5.3. organizuoja ir priţiūri valytojų ir kitų tvarkymo darbuotojų darbą (paskirsto valomus 

plotus,  aprūpina darbo, higienos priemonėmis ir kt.) bei kontroliuoja, kad tinkamai atliktų jų 

pareigybės aprašymuose nustatytas funkcijas; 

5.4. vertina pavaldţių darbuotojų darbą, teikia mokyklos vadovui pasiūlymus dėl jų  

atleidimo, paskatinimo ar nubaudimo; 

5.5. instruktuoja mokyklos darbuotojus, pildo reikiamą dokumentaciją ir kontroliuoja, 

kad būtų laikomasi darbų saugos ir priešgaisrinės saugos taisyklių; 

5.6. priţiūri apšvietimo, apšildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitas sistemas, 

kontroliuoja jų techninį stovį, organizuoja ir/ar atlieka jų remonto darbus; 

5.7. uţtikrina, kad būtų laiku atliktas mokyklos patalpų ir inventoriaus eilinis remontas, 

kad būtų tinkamai pasiruošta naujųjų mokslo metų pradţiai; 

5.8. organizuoja informacijos surinkimą iš mokyklos darbuotojų apie reikalingas darbui 

priemones ir medţiagas; 

5.9. sudaro metinį pirkimų planą, organizuoja viešuosius pirkimus ir pildo su jais 

susijusią dokumentaciją bei ataskaitas; 

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

saugos darbe priemonėmis; 

5.11. vykdo mokyklos civilinės saugos funkcijas, organizuoja reikiamų dokumentų 

sudarymą bei darbuotojų mokymus; 

5.12. pasirūpina, kad būtų parengtas ir pagal reikalavimus iškabintas ţmonių evakavimo 

planas; 

5.13. uţtikrina, kad mokyklos teritorija visada būtų saugi, tvarkinga ir švari, kad iš jos 

pastoviai būtų šalinamos šiukšlės, sausa ţolė, lapai, pašaliniai daiktai; 

5.14. kontroliuoja mokyklos turto, patalpų racionalų panaudojimą ir tinkamą 

eksploataciją; 

5.15. pasirūpina, kad kabinetuose ir klasėse, kur naudojami elektros ir mechaniniai 

prietaisai būtų iškabintos jų saugaus naudojimo instrukcijos, kad tokiuose kabinetuose, klasėse, 

dirbtuvėse ir kitose mokyklos direktoriaus nurodytose vietose būtų sukomplektuotos pirmos 

pagalbos vaistinėlės bei tikrina vaistinėlių būklę; 

5.16. dalyvauja inventorizacijose ir patikrinimuose, inicijuoja netinkamo naudoti turto 

(medţiagų) nurašymą; 

5.17. organizuoja mokyklos patalpų apsaugą bei kontroliuoja raktų naudojimą; 

5.18. vykdo mokyklos pastatų ir patalpų prieţiūrą pagal saugos darbe, priešgaisrines 

saugos darbe, pastatų prieţiūros ir higienos reikalavimus; 

5.19. organizuoja visų reikiamų pastatų ir statinių techninės prieţiūros dokumentų 

sudarymą ir / ar pildymą;  

5.20. uţtikrina, kad būtų laiku atliktas mokyklos šildymo sistemos paruošimas rudens ir 

ţiemos sezonui; 

5.21. sudaro einamojo remonto sąmatas bei dalyvauja sudarant mokyklos 

nekilnojamojo turto, kapitalinio remonto planus bei sąmatas;  

5.22. organizuoja ir/ar atlieka mokyklos pastatų ir statinių, vidaus patalpų remonto 

darbus, kontroliuoti jų eigą; 

5.23. organizuoja mokyklos pastatų ir jų konstrukcijų sezonines bei neeilines apţiūras ir 

jų metu rastų defektų pašalinimą; 

5.24. ţiemos metu organizuoja sniego valymą nuo mokyklos pastatų stogų, nuo 

mokyklos teritorijoje esančių kelių ir takų, organizuoja kelių ir takų barstymą smėliu; 
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5.25. valo mokyklos pastatų sienas, uţsikimšusius lietvamzdţius, apţiūri ir organizuoja 

pastatų stogų remontą; 
5.26. atlieka mokyklos inţinierinių komunikacijų ir įrenginių, elektros ir šilumos ūkių,  

vandentiekio ir kanalizacijos sistemų techninę prieţiūrą; 

5.27. vykdo civilinės ir priešgaisrinės saugos reikalavimų  prieţiūrą;  

5.28. organizuoja ir / ar atlieka mokyklos gerbūvio įrengimo, apţeldinimo, reklamos, 

šventinio apipavidalinimo darbus; 

5.29. kontroliuoja, kad būtų uţrakintos mokyklos elektros skydinės, skydeliai ir spintos; 

5.30. pasirūpina reikiamu gesintuvų kiekiu, jų patikra; 

5.31. kontroliuoja, kad patalpose nebūtų naudojama pirotechnikos, svaiginamųjų ir kitų 

draudţiamų medţiagų bei priemonių; 

5.32. sprendţia mokyklos ūkio dalies klausimus ir problemas; 

5.33. vykdo kitus teisėtus mokyklos vadovo nurodymus. 

 

 

Sudarė: direktorė Sigita Keršienė  

 

Susipaţinau _________________________________________________________________ 

                       Pareigos, vardas, pavardė, parašas, data 

 


