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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Direktoriaus  pavaduotoju ūkiui  priimamas dirbti asmuo, turintis aukštesnįjį arba  

aukštąjį išsilavinimą, turintis organizacinio darbo patirtį. 

                      2. Reikalingi gaisrinės saugos, darbų saugos, civilinės saugos ir sveikatos žinių kursų 

baigimo pažymėjimai.  

                      3. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui savo darbe privalo vadovautis  Lietuvos 

Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais lopšelio-darželio ūkinę veiklą, 

lopšelio-darželio nuostatais, direktoriaus įsakymais, darbo tvarkos taisyklėmis ir šiuo pareigybės 

aprašymu. 

                      4. Direktoriaus pavaduotoją ūkiui priima ir atleidžia direktorius teisės aktų nustatyta 

tvarka.  

                      5. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui tiesiogiai pavaldus lopšelio-darželio direktoriui.  

                  

                      II.  DIREKTORIAUS  PAVADUOTOJO ŪKIUI FUNKCIJOS  

 

6.  Direktoriaus pavaduotojas ūkiui privalo: 

6.1. vykdyti lopšelio-darželio pastatų, statinių, vidaus  patalpų, įrengimų ir kito turto 

priežiūrą, remontą, profilaktikos atlikimo tvarką; 

6.2. atsakyti už maisto sandėlio darbo organizavimą;  

6.3. žinoti supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles jų procedūras, konkursinių derybų 

pirkimo būdus, pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo ir pasirašymo reikalavimus, ataskaitų 

pateikimo terminus ir tvarką;  

6.4. vykdyti higienos normų reikalavimus; 

6.5. organizuoti naktinių sargų darbą ir kontrolę; 

6.6. atsakyti už  gaisrinę ir civilinę saugą, elektrosaugą; 

6.7. nepažeisti lopšelio-darželio etikos normų; 

6.8. laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos, higienos, sanitarijos normų bei taisyklių.  

                     7. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui atsako už  maisto sandėlio ir virtuvės patalpų, 

įrangos, maisto produktų saugojimą, sandėliavimą, tvarką ir apskaitą. 

                     8. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui prižiūri ir atsako, kaip naudojami elektros ir 

mechaniniai prietaisai lopšelio-darželio patalpose ir teritorijoje.  

                     9. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui privalo žinoti lopšelio-darželio darbuotojų saugos ir 

sveikatos nuostatus, elektros ūkiui ir gaisrinei saugai keliamus reikalavimus, organizuoti lopšelio-

darželio darbuotojams mokymus, supažindinti su darbo saugos ir gaisrinės saugos instrukcijomis.  

                     10. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui turi gebėti planuoti ūkinę veiklą,  taikyti 

kompiuterinę techniką, vadovautis teisiniais aktais ir šiuo pareigybės aprašymu. 

 

II.  DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIUI PAREIGOS 

 

                     11. Tikrinti, kaip laikomasi pastatų ir patalpų priežiūros, gaisrinės ir civilinės saugos, 

higienos normų reikalavimų, darbo tvarkos taisyklių, saugos, sveikatos bei sanitarijos norminių aktų 

reikalavimų. 

                     12. Užtikrinti lopšelio-darželio pastato priežiūrą, švarą bei tvarką teritorijoje, 

pasirūpinti, kad nedelsiant būtų pašalinti neleistini užrašai  ir piešiniai ant statinių.  
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                     13. Vykdyti lopšelio-darželio teritorijoje esančių sporto įrenginių, vaikų žaidimų 

aikštelių ir kito turto tinkamą priežiūrą ir užtikrinti saugumą. 

                     14. Rūpinti, kad lopšelio-darželio patalpose, kuriose naudojami elektriniais ir 

mechaniniais  prietaisais būtų iškabinamos  jų saugaus naudojimosi instrukcijos. 

16. Organizuoti elektros ir mechaninių prietaisų apskaitą, priežiūrą ir remontą. 

                     15. Pagal galimybes ir kompetenciją šalinti trūkumus, gedimus, galinčius sukelti 

traumas, avarijas ir nedelsiant informuoti budintį vadovą ar direktorių. 

                     16. Tvarkyti darbo saugą, gaisrinę ir civilinę saugą  pagal  įstaigoje 

reglamentuojančius dokumentus. 

                     17. Pasirūpinti vėliavų iškėlimu valstybinių švenčių dienomis. 

                     18. Reikalauti, kad darbuotojai laikytųsi darbo tvarkos taisyklių: baigus darbą lopšelio-

darželio patalpose  išjungti visus elektros prietaisus, užsukti vandens čiaupus, uždaryti langus, 

užrakinti duris.  

                     19. Pasirūpinti, kad lopšelio-darželio koridoriuose, laiptinėse būtų  evakavimo planai ir 

išėjimo krypties (gelbėjimosi) ženklai. 

                     20. Parengti žmonių evakavimo, kilus gaisrui, grafinius ir rašytinius planus ir pakabinti 

gerai matomoje vietoje. 

                     21. Prižiūrėti, kad elektros skydai, skydeliai ir spintos būtų rakinamos. 

                     22. Aprūpinti dezinfekavimo medžiagomis, valymo, skalbimo  priemonėmis pagal 

higienos normų reikalavimus. 

                     23. Užtikrinti lopšelio-darželio patalpų ir šildymo sistemos tinkamą paruošimą 

šildymo laikotarpiui. 

                     24. Užtikrinti saugumą lopšelio-darželio teritorijoje žiemos metu, esant reikalui, valyti 

sniegą, barstyti smėlį,  nukasti sniegą nuo pastato stogo. 

                     25. Organizuoti lopšelio-darželio pastato ir jo konstrukcijų sezonines bei neeilines 

apžiūras,  trūkumus pašalinti. 

                     26. Pasirūpinti, kad lopšelio-darželio teritorijoje tamsiu paros metu  apšvietimas 

atitiktų galiojančias higienos normas. 

                     27.  Prižiūrėti, kad lopšelio-darželio teritorijoje konteineriai šiukšlėms ir atliekoms 

būtų sandariai uždaryti, šiukšlės rūšiuojamos ir laiku išvežamos. 

                     28. Užtikrinti, kad pagal pateiktas paraiškas būtų pristatomi maisto produktai laiku, 

kokybiški ir laikantis realizavimo terminų. 

                     29. Laiku užsakyti, priimti maisto produktus, išduoti virėjoms ir vykdyti apskaitą. 

                     30. Organizuoti materialinių vertybių apskaitą ir apsaugą,  pasirašant visiškos 

materialinės atsakomybės sutartį. 

                     31. Sudaryti aptarnaujančio personalo darbo grafikus. 

                     32.  Pildyti mėnesio ataskaitas, atlikti metinę inventorizaciją. 

                     33. Organizuoti viešųjų pirkimų vykdymą pagal lopšelio-darželio pirkimų komisijos  

darbo reglamentą, tvarkyti reikiamus dokumentus. 

                     34. Vykdyti teisėtus lopšelio-darželio direktoriaus nurodymus. 

 

III. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIUI TEISĖS 

 

                      35. Teikti  nurodymus, kompetencijos ribose, aptarnaujančiam  personalui ir 

pedagogams. 

                      36. Laikinai neleisti dirbti lopšelio-darželio  patalpose ir teritorijoje, pastebėjus, kad 

naudojami įrenginiai techniškai netvarkingi, kelia pavojų lopšelio-darželio vaikams ir 

darbuotojams. 

                      37. Įspėti darbuotojus netikslingai naudojančius materialines vertybes. 

                      38. Dalyvauti  kvalifikacijos tobulinimo kursuose ir mokymuose. 

                      39. Ginti pažeistas savo teises ar teisėtus interesus. 

                      40. Nutraukus darbo sutartį, perduoti lopšelio-darželio vadovui dokumentaciją, 

materialinių vertybių perdavimo aktą, įforminant atsakingam asmeniui perdavimo-priėmimo aktu. 
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IV. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIUI ATSAKOMYBĖ 

 

                     41. Už šio pareiginio aprašo nesilaikymą darbuotojui taikoma Lietuvos Respublikos 

įstatymų numatyta drausminė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė. 

 

 

Pareigybės aprašymą parengė 

  

Direktorė                          Angelė Juškevičienė 

 

SUDERINTA 

Darbuotojų atstovas 

saugai ir sveikatai 

 

Onutė Ražanauskienė 

 

 

 

 

 

 

 


