
ŪKVEDŽIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

7. Ūkvedys privalo laikytis Dotnuvos slaugos namų (toliau įstaigos) nuostatų, darbo tvarkos taisyklių, 

pareigybės aprašymo, darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos instrukcijų reikalavimų, 

asmens duomenų tvarkymo įstaigoje apsaugos taisyklių.  

8. Ūkvedys turi būti įgijęs ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesinę kvalifikaciją.  

9. Turėti  priešgaisrinės saugos pažymėjimą.  

10. Gebėti vesti medžiagų apskaitą, įforminti pirkinius, medžiagų ir priemonių nurašymus ir pan. 

11. Mokėti dirbti Microsoft Word,  Exel programomis.  

12..Išmanyti tvarkomųjų, normatyvinių dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo, 

perdavimo, apskaitos ir saugojimo tvarką. 

13. Mokėti kaupti, sisteminti informaciją, dirbti komandoje. 

14. Būti tvarkingu, atidžiu, komunikabiliu, sugebančiu greitai orientuotis situacijose. 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS FUNKCIJOS 

 

15. Ūkvedys privalo:   

15.1. Rūpinasi įstaigos pastatų, įrenginių, ugdymo priemonių, inventoriaus apsauga ir apskaita; 

15.2. Rūpinasi savalaikiu sanitarinių-higieninių priemonių, darbo priemonių įsigijimu; 

15.3. Vykdo jam patikėtų materialinių vertybių apskaitą, nustatyta tvarka rengia ir teikia ataskaitas 

apie materialinių vertybių judėjimą; 

15.4. Rūpinasi savalaikiu šiukšlių ir kitų nebenaudojamų, nurašytų daiktų pašalinimu iš įstaigos 

teritorijos; 

15.5. Rūpinasi tinkamu inventoriaus, ūkinių medžiagų, valymo, plovimo, dezinfekavimo priemonių 

laikymu ir sandėliavimu; 

15.6. Kontroliuoja įrenginių darbą, saugią eksploataciją, rūpinasi jų remontu; 

15.7. Veda darbo priemonių ir inventoriaus išdavimo apskaitą; 

15.8. Rengia individualias ūkines programas; 

15.9. Pasirūpina, kad prie įstaigos pastatų priėjimas ir privažiavimas būtų visada laisvas; 

15.10. Nustatytu laiku organizuoja įstaigos pastate ir jų konstrukcijų sezonines bei metines apžiūras; 

15.11. Užtikrina, kad būtų laiku atliktas įstaigos šildymo sistemos paruošimas rudens ir žiemos 

sezonui; 

15.12. Reikalauja iš pavaldžių darbuotojų ir užtikrina, kad elektros skydinės ir spintos būtų 

rakinamos; 

15.13. Kontroliuoja, ar įstaigoje esanti pranešimo apie gaisrą sistema patikimai veikia; 

15.14. Tikrina, ar žmonių evakavimo keliai ir išėjimai, koridoriai, prieangiai, laiptai yra laisvi, 

neužkrauti sulūžusiais baldais ir kitais daiktais; 

15.15. Yra skiriamas atsakingu už įstaigos gaisrinę saugą ir vykdo atitinkamas funkcijas; 

15.16. Užtikrina, kad būtų parengtas žmonių evakavimo, kilus gaisrui, planas, kad jis būtų pakabintas 

matomoje vietoje prie įėjimo į kiekvieną pastato aukštą; 

15.17. Užtikrina, kad su evakavimo planais ir kitais dokumentais būtų supažindinti darbuotojai; 

15.18. Vykdo įstaigos darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, civilinės saugos veiklos 

vykdymą; 

15.19. Koordinuoja profilaktinės dezinfekcijos, priešgaisrinės signalizacijos, vėdinimo sistemos 

priežiūros darbų vykdymą; 

15.20. Yra atsakingas už vėliavos iškėlimą valstybinių švenčių dienomis; 

15.21. Vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Vyriausybės nutarimais, 

susijusiais su jo atliekamu darbu, LR Darbo kodeksu; 



15.22. Laikosi įstaigos nuostatų, darbo tvarkos taisyklių, pareiginių nuostatų bei darbo saugos, 

civilinės saugos, gaisrinės saugos reikalavimų; 

15.23. Esant būtinybei, direktoriaus pavedimu, atlieka kitus darbus, nesusijusius su jo pareigomis. 

15.24. Savalaikiai profilaktiškai tikrinasi sveikatą. 
 


