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VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“  

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ  

 

1. Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus pavaduotojas ūkiui (toliau – 

direktoriaus pavaduotojas ūkiui) yra biudžetinės įstaigos vadovo pavaduotojas. 

2. Pareigybės lygis – A, būtinas ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas. 

3. Pareigybės paskirtis – vadovauti ūkiniam Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ 

(toliau – darželis) veiklos organizavimui, rūpintis ūkinio inventoriaus saugumu ir patalpų 

atnaujinimu, taip pat patalpų ir teritorijos priežiūra ir švara. 

4. Pareigybės pavaldumas – darželio direktoriui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI DIREKTORIAUS PAVADUOTOJUI ŪKIUI 

 

5. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą; 

5.2. gerai mokėti valstybinę kalbą; 

5.3. mokėti dirbti kompiuteriu; 

5.4. išmanyti ikimokyklinės įstaigos ūkinės veiklos organizavimą, Dokumentų rengimo, 

Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Viešųjų pirkimų planavimą, organizavimą ir vykdymo 

procedūras, higienos normas ir taisykles, buhalterinės apskaitos pagrindus, darbuotojų saugos ir 

sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektros saugos taisykles ir jų laikytis; 

5.5. orientuotis kainų, paslaugų ir prekių rinkoje; 

5.6. išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos įstatymus, 

Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darželio turto įsigijimą, apskaitą, 

apsaugą, civilinę saugą, higienos reikalavimus; 

5.7. būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, gebėti bendrauti, 

bendradarbiauti, dirbti komandoje, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių 

darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus 

pavaduotojo ūkiui ir bendriesiems klausimams pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. 

 

III SKYRIUS 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIUI FUNKCIJOS 

 

6. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui vykdo šias funkcijas: 

6.1. Prižiūri darželio pastatus, patalpas ir teritoriją. 

6.2. Nustatytu laiku atlieka darželio pastatų ir jų konstrukcijų sezonines bei neeilines 

apžiūras, pildo techninės pastatų priežiūros žurnalą, organizuoja apžiūrų metu rastų defektų 

šalinimą. 

6.3. Rūpinasi darželio teritorijos švara ir tvarkingumu, atsako už darželio teritorijoje 

esančių įrenginių saugumą, užtikrina, kad teritorijoje esantys gėlynai būtų tvarkingi, žiemos metu 

rūpinasi, kad ant stogo nebūtų varveklių, kad darželio teritorijoje esantys takeliai būtų nukasti ir, 

esant reikalui, pabarstyti smėliu. 
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6.4. Kontroliuoja apšvietimo, šildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitų sistemų būklę, jų 

techninį stovį, organizuoja jų gedimų šalinimą. 

6.5. Rūpinasi darželio ūkiniu aptarnavimu, įrengimų, priemonių, inventoriaus įsigijimu, 

apskaita, apsauga ir priežiūra, kontroliuoja, kad gaunamos prekės, materialinės vertybės atitiktų 

technines sąlygas ir standartus. 

6.6. Atsako už darželiui teikiamų komunalinių paslaugų kokybę, vykdo darželio elektros 

energijos, vandens, šilumos energijos sunaudojimo apskaitą. 

6.7. Kontroliuoja ekonomišką materialinių vertybių naudojimą, teikia siūlymus dėl šių 

išteklių taupymo priemonių įgyvendinimo bei organizuoja jų nuostolių šalinimą. 

6.8. Suderinęs su darželio direktoriumi, organizuoja ir kontroliuoja patalpų remonto 

darbus, atsako už darbų eigą ir kokybę. 

6.9. Organizuoja visų darbų atliekamų darželio teritorijoje (pravažiavimo, pakrovimo, 

iškrovimo, pernešimo ir pervežimo, sudėjimo į lentynas ir t. t.) atlikimą pagal visus saugos ir 

sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos reikalavimus. 

6.10. Organizuoja talkas tvarkant darželio patalpas ir jo aplinką. 

6.11. Atsako už darželio elektros ūkį: 

6.11.1. kontroliuoja ar elektros įrenginiai yra gerai prižiūrimi, ar jie yra įžeminti, jeigu 

įžeminimas numatytas jų instrukcijose, kontroliuoja, ar darbuotojai teisingai naudojasi elektros 

prietaisais; 

6.11.2. rūpinasi, kad darželio teritorijos ir patalpų bendrasis bei vietinis apšvietimas atitiktų 

galiojančias normas; 

6.11.3. nuolat tikrina elektros prietaisų, šakučių, lizdų, jungiklių tvarkingumą, kabelių ir 

laidų izoliaciją; 

6.11.4. kontroliuoja ir atsako, kad darbuotojai nedirbtų su pačių pagamintais įrankiais, 

neturinčiais paso (pvz. staklėmis, prailgintojais ir kt.). 

6.12. Atsako už darželio priešgaisrinę saugą: 

6.12.1. užtikrina priešgaisrinės saugos inventoriaus veiksmingumą ir tvarkingumą, stebi jų 

galiojimo laiką; 

6.12.2. ruošia evakavimo kilus gaisrui grafinius ir rašytinius planus, užtikrina, kad grafiniai 

evakavimo planai būtų pakabinti gerai matomoje vietoje prie įėjimo į kiekvieną pastato aukštą, o 

visi darbuotojai butų supažindinti su veiksmais kilus gaisrui, tų veiksmų atlikimo tvarka, būdais ir 

nuoseklumu; 

6.12.3. sistemingai tikrina ar žmonių evakavimo keliai ir išėjimai, koridoriai, prieangiai, 

laiptai neužkrauti sulūžusiais baldais ir kitais daiktais; 

6.12.4. užtikrina rūsio patalpų reikiamą priešgaisrinę priežiūrą, tinkamą inventoriaus 

sandėliavimą, dažų, skiediklių tinkamą laikymą. 

6.13. Organizuoja aptarnaujančio personalo darbą, aprūpina juos reikiamomis medžiagomis, 

įrankiais, valymo ir higienos priemonėmis, vykdo jų darbo kontrolę. 

6.14. Rūpinasi darbuotojų sauga ir sveikata, supažindina darbuotojus su saugos ir sveikatos 

instrukcijomis, kontroliuoja jų vykdymą. 

6.15. Atsakingas už saugų darbo organizavimą, darbo grafikų sudarymą auklėtojų 

padėjėjams, kiemsargiui, valymo įrenginių priežiūros, pastatų ir sistemų einamojo remonto 

darbininkams, valytojui, skalbėjui. 

6.16. Užtikrina savalaikį darželio šildymo sistemos paruošimą rudens–žiemos sezonui. 

6.17. Vykdo viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas. 

6.18. Organizuoja prekių, paslaugų ir darbų viešąjį pirkimą. 

6.19. Tvarko viešųjų pirkimų dokumentus, pildo pirkėjų apklausos pažymas, metines 

viešųjų pirkimų ataskaitas, viešųjų pirkimų registracijos žurnalą, rengia metinį prekių, paslaugų ir 

darbų viešųjų pirkimų planą, iki vasario 1 d. pateikia Viešųjų pirkimų tarnybai ataskaitą apie 

praėjusiais metais darželyje vykdytus viešuosius pirkimus. 

6.20. Veda derybas su įvairiais materialinių išteklių bei paslaugų tiekėjais, inicijuoja įvairių 

sutarčių sudarymą, dalyvauja jas rengiant. 
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6.21. Užtikrina sanitarines ir higienines sąlygas, švarą ir tvarką sandėlyje, darželio 

patalpose, rūsyje bei teritorijoje. 

6.22. Atsako už darželio patalpų paruošimą naujiems mokslo metams. 

6.23. Kontroliuoja ir atsako už registracijos žurnalų („Gedimų registracijos žurnalas“, 

„Teritorijos priežiūros registracijos žurnalas“) ir kitų grafikų rengimą bei pildymą. 

6.24. Tvarko jam patikėtų vertybių apskaitą, rengia dokumentus susidėvėjusio inventoriaus, 

panaudotų medžiagų, kitų materialinių vertybių inventorizacijai, patikrinimui ir nurašymui, 

dalyvauja inventorizuojant patikėtas materialines vertybes. 

6.25. Palaiko švarą ir tvarką sandėlyje ir kitose priskirtose patalpose. 

6.26. Laiku ir teisingai pildo dokumentaciją Rengia reikalingus darželio vidaus 

tvarkomuosius, informacinius dokumentus, vykdo kitas direktoriaus perduotas funkcijas.  

6.27. Pagal patvirtintą darželio dokumentacijos planą kaupia, sistemina ir saugo 

dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, iki jų perdavimo į darželio archyvą. 

6.28. Užtikrina Lietuvos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų iškėlimą ant darželio pastato 

nustatyta tvarka. 

6.29. Kelia savo kvalifikaciją. 

6.30. Savo kompetencijos ribose teikia privalomus nurodymus aptarnaujančiam personalui 

ir pedagogams. 

6.31. Stabdo darbus virtuvėje, grupėse ir kitose erdvėse, jeigu paaiškėja, kad naudojami 

įrenginiai techniškai netvarkingi, kelia pavojų ugdytiniams ir darbuotojams. 

6.32. Perspėja pavaldžius darbuotojus neekonomiškai naudojančius materialines vertybes. 

6.33. Teikia siūlymus darželio administracijai dėl darbo organizavimo tobulinimo. 

6.34. Materialiai atsako už darželio turtą, užtikrina darželio veiklos ūkinį aptarnavimą. 

6.35. Kontroliuoja ir prižiūri pavaldžių darbuotojų darbą, vertina jų kokybę ir visiškai 

atsako už jų darbo rezultatus. 

6.36. Dalyvauja bendrose darželio veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, bendruomenės 

talkose ir kt.  

6.37. Atsako už savo funkcijų vykdymą, už kokybišką savo darbo atlikimą, už teisingą ir 

savalaikį duomenų pateikimą. 

_______________________________________ 


