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NR. ___
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
1. Kauno lopšelio – darželio „Saulutė“ ūkvedys yra priskiriamas
kvalifikuotų darbuotojų grupei.
2. Pareigybės lygis: ūkvedys priskiriamas C lygio pareigybei.
3. Pareigybės paskirtis: prižiūrėti lopšelyje-darželyje pastatus, lauko ir vidaus
įrenginius, atlikti įvairius remonto darbus;
4. Pavaldumas: ūkvedys pavaldus direktoriaus pavaduotojui ūkio
reikalams.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
DARBUOTOJUI
5. Ūkvedžio kvalifikacijai būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar)
profesinė kvalifikacija.
6. Ūkvedys turi (žinoti, mokėti ir išmanyti):
6.1. darbo organizavimo pagrindus;
6.2. statybos remonto darbų specifiką;
6.3. saugumo techniką dirbant su įrenginiais;
6.4. medžiagų sunaudojimo ir nurašymo tvarką;
6.5. atsiskaitymų už įrenginius, žaliavas, atliktas paslaugas ir darbus tvarką;
6.6. lopšelio-darželio veiklos sritis, struktūrą;
6.7. darbo organizavimo tvarką;
6.8. nustatytą pranešimų apie įstaigoje įvykusį įvykį tvarką;
6.9. avarinių tarnybų iškvietimo telefonų numerius;
610. Darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, elektros įrenginių
eksploatavimo reikalavimus;
611. valstybinės vėliavos iškėlimo datas.
7. Ūkvedys privalo vadovautis:
7.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais;
7.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje
galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius,
darbuotojų saugą ir sveikatą;
7.3. lopšelio – darželio nuostatais;
7.4. vidaus darbo tvarkos taisyklėmis;
7.5. darbo sutartimi;
7.6. šiuo pareigybės aprašymu;
7.7. kitais įstaigos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais,
taisyklėmis ir pan.).

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
8. Ūkvedys atlieka šias funkcijas:
8.1. vykdo lopšelio-darželio pastatų, patalpų, inventoriaus remonto darbus;
8.2. naudojasi tvarkingais darbo įrankiais, įrenginiais ir reikiamomis asmeninėmis
apsaugos priemonėmis
8.3. užtikrina reikalingų remontui žaliavų paiešką, derinant ir informuojant
atsakingus dėl jų kainų ir kiekių;
8.4. saugo materialines vertybes, stebi, stebi, kad nebūtų jų trūkumo;
8.5. prižiūri lopšelio-darželio teritorijos tvarką ir saugumą;
8.6. stebi, kad šiukšlės ir kitos atliekos būtų kraunamos tik į tam tikslui skirtus
konteinerius;
8.7. esant reikalui vykdo kitus tiesioginio vadovo nurodymus;
8.8. nedelsiant informuoja vadovą apie nelaimingus atsitikimus ir kitus pažeidimus,
gaisrus bei užsidegimus, vagystes;
8.9. reaguoja į pastebėtą smurtą ar patyčias pagal lopšelio-darželio nustatytą tvarką;
8.10. nacionalinių švenčių dienomis nustatytu laiku iškelia valstybinę vėliavą ir
nustatytu laiku ją nuima;
8.11. baigus darbą, sutvarko ir patikrina, ar darbo vieta paliekama saugi ir tvarkinga.
IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
9. Ūkvedys atsako už:
9.1. sklandų jam pavestų remonto darbų atlikimą;
9.2. viešos tvarkos palaikymą įstaigos teritorijoje;
9.3. tvarkingą įrenginių ir įrankių eksploataciją ir jų priežiūrą;
9.4. patikėtų materialinių vertybių saugojimą;
9.5. teisingą darbo laiko naudojimą;
9.6. kokybišką ir savalaikį savo pareigų atlikimą;
9.7. darbo drausmės pažeidimus;
9.8. žalą, padarytą lopšeliui – daželiui dėl savo kaltės ar neatsargumo;
9.9. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos,
elektros įrenginių
eksploatacijos reikalavimų vykdymą.
10. Ūkvedys už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo vidaus tvarkos
taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
11. Ūkvedys už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiamas drausminėn
atsakomybėn. Drausminę nuobaudą skiria lopšelio – darželio direktorius.
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