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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigybės aprašymas (toliau vadinama - Aprašas) 

reglamentuoja jo profesinę veiklą.  

2. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui priimamas dirbti asmuo, turintis aukštąjį ar aukštesnįjį 

išsimokslinimą, praktinio darbo ūkio tvarkyme patirtį, organizuotas, komunikabilus, išmanantis materialinių 

vertybių apskaitą, atsakingas, nekonfliktinis. Atlieka ir maisto produktų sandėlininko pareigas. 

3.  Direktoriaus pavaduotojui ūkiui pavaldus kiemsargis, naktiniai sargai, einamojo 

remonto darbininkai, valytojos.  

4. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui pavaldus lopšelio-darželio direktorei. Atostogų 

metu nevaduojamas. 

                   5. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui turi mokėti, žinoti ir išmanyti: 

              5.1. įmonės  veiklą reglamentuojančius norminius teisės aktus, instrukcijas, lokalinius dokumentus; 

5.2. įmonės darbo specifiką, darbo organizavimą ir valdymo struktūrą; 

5. 3. viešųjų pirkimų procedūras; 

5. 4. pirkimo –  pardavimo sutarčių sudarymo ir pasirašymo reikalavimus; 

5. 5. ataskaitų pateikimo terminus ir tvarką; 

5. 6. medžiagų sunaudojimo ir nurašymo normas ir tvarką; 

5.7. atsiskaitymų už įrengimus, baldus, inventorių, kanceliarines prekes ir kitą turtą tvarką; 

                     5. 8.  darbą su orgtechnika; 

                     5. 9. sąmatų sudarymą, tvirtinimą, vykdymą; 

5.10. pastatų, statinių, patalpų ir jų elementų naudojimo, priežiūros, remonto ir profilaktikos 

atlikimo tvarką, vidaus tvarkos taisykles, lopšelio-darželio nuostatus;  

                     5.11.  saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir asmens higienos reikalavimus. 

                 6. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui yra materialiai atsakingas asmuo, todėl su juo 

pasirašoma visiškos materialinės atsakomybės sutartis. 

 

 

II. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIUI 

TEISĖS IR PAREIGOS 

 

7. Direktoriaus pavaduotojo ūkiui teisės: 

7.1. gauti informaciją apie valstybės ir regiono švietimo naujoves; 

7.2. gauti informacinę, konsultacinę pagalbą iš vadovo, administracijos; 

7.3. dalyvauti įstaigos savivaldoje, teikti siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo; 

7.4. evakuoti iš patalpų vaikus ir darbuotojus, susidarius avarijos grėsmei, stichinės 

nelaimės ar gaisro atveju; 



7.5. perspėti darbuotojus, netinkamai naudojančius priemones ar inventorių, 

nevykdančius darbų saugos ir sveikatos ar priešgaisrinės saugos reikalavimų, apie tai informuoti 

vadovą; 

           7.6.  reikalauti, kad būtų reikiamai vedama materialinių vertybių apskaita grupėse. Nepriimti iš 

darbuotojų klaidingų buhalterinių, apskaitos ir kitų dokumentų; 

7.7.    padėti darbuotojams spręsti problemas savo kompetencijos ribose; 

            7.8.    priimti sprendimus, suteikti įgaliojimus, pasirašyti buhalterinius dokumentus; 

7.9.  į kasmetines atostogas; 

7.10. į tinkamas darbo sąlygas; 

7.11. ne trumpesnę nei 0,5 val. pietų pertrauką; 

7.12. burtis į visuomenines ir profesines organizacijas, dalykines ir metodines sekcijas, 

būrelius ir susivienijimus. 

8. Direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigos: 

8.1.  prižiūrėti kaip laikomasi pastatų ir patalpų priešgaisrinės saugos ir sanitarijos reikalavimų; 

     8.2.  laikyti paslaptyje tarnybinę įstaigos informaciją; 

 8.4. sprendžiant problemas, priimti sprendimus, neperžiangiant savo profesinės 

kompetencijos ribų; 

8.5. tiesioginiam vadovui teikti nuolatinę informaciją apie atliekamus darbus; 

8.6. nutraukus darbo santykius, įstaigai perduoti visą dokumentaciją, materialines 

vertybes, perdavimo faktą įforminant atskiru perdavimo-priėmimo aktu; 

8.7. tinkamai saugoti darbuotojo žinioje esančius dokumentus, nustatyta tvarka perduoti 

juos įstaigos archyvui; 

8.8. kontroliuoti apšvietimo, apšildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitų sistemų tvarkingumą,  

jų techninį stovį, šalinti gedimus, vesti apskaitą;  

8.9. dalyvauti sudarant įmonės nekilnojamo turto einamojo ir kapitalinio remonto planus ir 

sąmatas; 

8.10. organizuoti patalpų remontą, kontroliuoti jo eigą, aprūpinti įstaigą baldais, inventoriumi, 

orgtechnika, sanitarinėmis, valymo ir kitomis priemonėmis; 

8.11. įforminti pasirašytas sutartis;  

8.12. vesti prisiimtų materialinių vertybių ir maisto produktų apskaitą; 

8.13. atlikti materialinių vertybių inventorizaciją; 

8.14. atlikti įmonės gerbūvio įrengimo, apželdinimo darbus; 

8.15. prižiūrėti, kaip yra valomos ir prižiūrimos įmonės patalpos; 

8.16. užsakyti įstaigos  veiklos reklamą; 

8.17. dalyvauti įstaigoje organizuoti pravedamų konferencijų, seminarų, pasitarimų organizacinį 

aprūpinimą; 

8.18. atsakyti už saugų darbo organizavimą, grafikų sudarymą sargams, auklėtojų 

padėjėjoms, kiemsargiui, įrenginių aptarnavimo ir einamojo remonto darbininkams, valytojui, 

skalbėjui; 

8.19. prižiūrėti ir atsakyti, kad darbuotojai nedirbtų su pačių pagamintais įrankiais, 

neturinčiais paso (pvz. staklėmis, prailgintuvais ir kt.); 

8.20. atsakyti už priešgaisrinę apsaugą,  už informacijos priėmimą ir teikimą Alytaus 

miesto savivaldybės civilinės saugos vyresniajam specialistui ar Ekstremalių situacijų komisijai; 

8.21. užtikrinti sanitarines ir higienines sąlygas, švarą ir tvarką lopšelio-darželio 

patalpose, sandėliuose rūsyje bei teritorijoje; 

8.22. užtikrinti rūsio patalpų reikiamą priešgaisrinę priežiūrą, tinkamą inventoriaus 

sandėliavimą, dažų, skiediklių tinkamą laikymą; 

8.23. tvarkyti finansinę dokumentaciją pagal reikalavimus, neleistini taisymai ir 

braukymai; 

8.24. organizuoti prekių, paslaugų ir darbų viešąjį pirkimą; 



8.25. atsakyti už vėliavos iškėlimą Valstybės ir švenčių dienomis; 

8.26. atsakyti už lopšelio-darželio patalpų paruošimą naujiems mokslo metams, tvarką, 

švarą bei saugią aplinką vaikams lopšelio-darželio teritorijoje; 

8.27. ruošti dokumentus maisto produktų pirkimo konkursams, kitiems darbams ir paslaugoms pirkti, 

dalyvauti konkursuose; 

8.28. priimti, saugoti, tinkamai sandėliuoti maisto produktus, atsakyti už jų kokybę, realizacijos 

terminus; 

8.29.  atsakyti už teisingą maisto produktų išdavimą virtuvei; 

8.30. vykdyti „Geros higienos praktikos taisyklių taikymo“ reikalavimus maisto sandėliuose; 

8.31. atsakyti už asmens pažymėjimo pateikimą, tikrinančiai tarnybai pareikalavus; 

8.32. pagal grafiką tikrintis sveikatą. 

 

III  DIREKTORIAUS  PAVADUOTOJO  ŪKIUI  ATSAKOMYBĖ 

 

9. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui atsako: 

9.1. už tvarkingą pastatų, patalpų, pagrindinių priemonių, priežiūrą ir remontą, maisto sandėlyje 

esančių maisto produktų saugojimą ir naudojimą;  

92. už saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos darbe ir sanitarijos reikalavimus; 

9.3.  už materialinių vertybių apsaugą ir apskaitą; 

9.4. už žalą, padarytą įmonei dėl savo kaltės ar neatsargumo Lietuvos Respublikos 

teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

 

_______________________________________ 

 

 


