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ŪKIO DALIES VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ūkio dalies vedėjas turi  turėti ne  žemesnį kaip specialų vidurinį išsilavinimą, ne 

mažesnę kaip 1 metų analogiško darbo patirtį, vairuotojo pažymėjimą, leidžiantį vairuoti atitinkamą 

transporto priemonę, turi būti pasitikrinęs sveikatą ir pripažintas sveiku. 
2. Ūkio dalies vedėjas turi nuolatos kelti kvalifikaciją, turi būti savarankiškas, sąžiningas, 

komunikabilus, mandagus, išmanantis materialinių vertybių apskaitą, turi turėti praktinio darbo ūkio 
tvarkyme patirtį, sugebėti išklausyti kito asmens nuomonę, tiksliai orientuotis situacijose, teisingai 
vertinti mokyklos veiklą ir vengti konfliktinių situacijų, mokėti bendrauti su mokyklos darbuotojais. 

3. Ūkio dalies vedėjas skiria ir atleidžia iš pareigų, nustato jo pareigybinį atlyginimą ir 
sudaro darbo sutartį „Rasos“ progimnazijos direktorė. 

4. Ūkio dalies vedėjas yra tiesiogiai pavaldus „Rasos“ progimnazijos direktorei. 
5. Ūkio dalies vedėjas privalo vykdyti teisėtus reikalavimus tų asmenų, kuriems jis yra 

pavaldus. 
6. Ūkio dalies vedėjui yra pavaldūs: valytojas, rūbininkas, sargas, kasininkas-

sąskaitininkas, kiemsargis, virėjas, buhalteris, pastatų ir sistemų priežiūros, remonto darbininkas, 
vyr. virėjas, raštinės vedėjas, sekretorius, pagalbinis virtuvės darbininkas, elektrikas, techninių 
priemonių ir kompiuterių priežiūros inžinierius. 

7. Ūkio dalies vedėjui draudžiama ateiti į darbą neblaiviam, darbo metu vartoti 
alkoholinius gėrimus, narkotines bei toksines medžiagas. 

8. Ūkio dalies vedėjas turi žinoti ir išmanyti: 
8.1. mokyklos administracinio ūkio veiklą reglamentuojančius norminius teisės aktus, 

instrukcijas, lokalinius dokumentus; 
8.2. mokyklos darbo specifiką darbo organizavimą ir valdymą; 
8.3. pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo ir pasirašymo reikalavimus; 
8.4.ataskaitų, pateikimo terminus ir tvarką; 
8.5. medžiagų sunaudojimo ir nurašymo normas ir tvarką; 
8.6. atsiskaitymų už įrengimus, medžiagas, baldus, inventorių, kanceliarines prekes ir 

kitą turtą tvarką; 
8.9. sąmatų sudarymą, tvirtinimą ir vykdymą; 
8.10. pastatų, statinių, patalpų ir jų elementų naudojimo, šilumos vamzdynų, 

priežiūros, remonto ir profilaktikos atlikimo tvarką; 
8.11. mokyklos pagrindines struktūras, profilį bei specializaciją; 

8.12. raštvedybą; 

8.13. darbo tvarkos taisykles; 

8.14. saugumo techniką dirbant su įtaisais ir įrankiais; 

8.15. mokėti naudoti individualias saugos priemones; 

8.16. elektrosaugos taisykles; 

8.17. krovinių kėlimo rankomis taisykles; 

8.18. priešgaisrinės saugos taisykles; 

8.19. laikytis bendrovės darbo tvarkos taisyklių; 

8.20. laikytis darbo ir gamybinės drausmės; 

8.21. savo ir pavaldžių darbuotojų saugos ir sveikatos bei pareigines instrukcijas. 
gamtos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos, 
elektrosaugos, higienos bei sanitarijos normas ir taisykles. 

9. Ūkio dalies vedėjas turi mokėti: 
9.1. bendrauti su žmonėmis (klientais, kolegomis); 



9.2. vairuoti transporto priemonę; 

9.3. lietuvių kalbą; 

9.4. dirbti kompiuteriu; 

9.5. dirbti organizacine technika. 

10. Ūkio dalies vedėjas privalo vadovautis: 

10.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais, norminiais 

aktais; mokyklos įstatais; 

10.2. darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu; 

10.3. mokyklos direktoriaus įsakymais; 

10.4. darbo tvarkos taisyklėmis; 

10.5. nustatytomis užduotimis; 

10.6. šia pareigine instrukcija. 

 

II. ŪKIO DALIES VEDĖJO PAREIGOS 
 

11. Užtikrinti jam pavestų užduočių įgyvendinimą. 

12. Užtikrinti, kaip laikomasi pastatų ir patalpų priežiūros pagal priešgaisrinės 

saugos ir sanitarijos reikalavimus. 

13. Prižiūrėti apšvietimo, šildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitas sistemas. 

14. Sudaryti mokyklos nekilnojamojo turto einamojo ir kapitalinio remonto planus ir 

sąmatas;  
15. Organizuoti patalpų remontą, kontroliuoti jo eigą, aprūpinti mokyklos baldais, 

inventoriumi, technika, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis. 
16. Įforminti pasirašytas sutartis. 

17. Vesti prisiimtų materialinių vertybių apskaitą. 

18. Atlikti materialinių vertybių inventorizaciją. 
19. Užtikrinti reikalingų medžiagų paiešką, nupirkimą, derinant ir informuojant atsakingus 

asmenis dėl jų kainų, kiekių ir pan. 
20. Atlikti mokyklos gerbūvio, apželdinimo darbus. 

21. Kontroliuoti, kaip yra valomos ir prižiūrimos mokyklos patalpos. 

22. Užsakyti ir įrengti mokyklos veiklos reklamą. 
23. Vykdyti mokykloje pravedamų renginių, konferencijų, seminarų, 

pasitarimų organizacinį aprūpinimą. 
24. Rengti ir pateikti darbo ir finansines ataskaitas, atsiskaityti su buhalterija. 

25. Vesti pavaldžių darbuotojų darbo laiko apskaitą. 

26. Sudaryti darbo laiko grafikus sargams ir budintiesiems. 

27. Palaikyti tvarką darbo vietoje. 

28. Kontroliuoti, kad įrankiai, apsauginės priemonės būtų tvarkingi. 
29. Nepažeisti mokyklos vadovybės nurodymų, vengti bet kokio neigiamo poveikio 

mokyklos reputacijai, suteikiamoms paslaugoms. 
30. Užtikrinti nepertraukiamą veiklą. 

31. Pasitikrinti sveikatą mokykloje nustatyta tvarka. 

32. Kontroliuoti, kad darbuotojai pasitikrintų sveikatą mokykloje nustatyta tvarka. 

33. Tinkamai ir laiku atlikti direktoriaus užduotis ir pavedimus. 

34. Nedelsiant pranešti direktoriui, apie jo nuomone, neteisėtas užduotis ar pavedimus. 

35. Siekti geresnių veiklos rezultatų. 

36. Laikytis etikos reikalavimų. 
37. Spręsti iškilusias mokyklos problemas, bendraujant ir keičiantis informacija su savo 

ir kitų mokyklų darbuotojais, darbo tvarkos taisyklių ribose. 
38. Griežtai laikytis konfidencialios informacijos slaptumo. 

39. Kelti savo kvalifikaciją ir gerinti žinias, reikalingas darbui atlikti. 

40. Pagal mokyklos rekomendacijas ir nurodymus dalyvauti mokymuose, seminaruose ir 

kursuose. 

41. Dalintis darbo įgūdžiais ir įgyta patirtimi su bendradarbiais, padėti vienas kitam. 



42. Mokėti saugiai dirbti ir netrukdyti saugiai dirbti kitiems. 

43. Neužsiminėti pašaliniais darbais, kalbomis ir netrukdyti kitiems. 

44. Ruošti civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms planus ir jų priedus. 

45. Planuoti civilinės saugos treniruotes ir pratybas. Užtikrinti jų įvykdymą. 

46. Instruktuoti naujai priimtus darbuotojus pagal darbuotojų saugos ir sveikatos, 
priešgaisrinės saugos, gamtos apsaugos, civilinės saugos, elektrosaugos, higienos 

bei sanitarijos norminių aktų reikalavimus. 
47. Instruktuoti darbuotojus darbo vietoje. 
48. Laiku informuoti darbdavį apie nelaimingus atsitikimus, gaisrus bei 

užsidegimus, vagystes.  
49. Laikytis mokykloje nustatytų taisyklių, darbo tvarkos taisyklių, darbuotojų saugos ir 

sveikatos, priešgaisrinės saugos, gamtos apsaugos, civilinės saugos, elektrosaugos, higienos bei 
sanitarijos norminių aktų reikalavimų. 

 

III. ŪKIO DALIES VEDĖJO TEISĖS 
  

50. Įgyvendinti visas reikiamas priemones mokyklos ritmingam darbui užtikrinti. 

51. Iškraustyti iš patalpų darbuotojus susidarius avarijos grėsmei, stichinės nelaimės ar 

gaisro atveju. 
52. Įspėti mokyklos darbuotojus ir mokinius, jeigu jie netinkamai naudoja darbo 

priemones ar inventorių, nevykdo saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimų. 
53. Teisė į mokymąsi ir kvalifikacijos kėlimą mokyklos lėšomis. 

54. Teisė būti profesinių sąjungų, organizacijų ar susivienijimų nariais, taip pat 

politinių partijų ar organizacijų nariais, ne tarnybos metu dalyvauti politinėje veikloje. 

55. Teisė ginti pažeistas savo teises ar teisėtus interesus. 

56. Sustabdyti darbus, kai: 
56.1. sugedo darbo priemonė ar, kai dėl avarinės būklės gali susidaryti arba susidarė 

sąlygos nelaimingiems atsitikimams įvykti; 
56.2. dėl technologinių ar darbo procesų pažeidimų darbo aplinka tampa pavojinga 

sveikatai ar gyvybei; 
56.3. darbuotojas neaprūpintas reikiamais darbo drabužiais ar asmeninėmis apsauginėmis 

priemonėmis. 
57. Reikalauti, kad priimti sprendimai būtų vykdomi. 

58. Informuoti direktorių apie iškilusias problemas, kurių sprendimui nepakanka jo 

kompetencijos. 
59. Dalyvauti pasitarimuose mokyklos veiklos klausimais, teikti pasiūlymus darbo 

kokybei pagerinti. 
60. Sužinoti apie jo darbo aplinkoje esančius sveikatai pavojingus ir kenksmingus 

veiksnius. 

61. Reikalauti, kad būtų atlyginta žala, padaryta sveikatai dėl nesaugių darbo sąlygų. 

62. Atsisakyti vykdyti užduotis bei nurodymus, jei tai prieštarauja LR įstatymams. 

63. Darbo reikalais naudotis tarnybiniu telefonu. 

64. Teisė į kasmetines apmokamas atostogas. 

65. Teisė į pietų pertrauką. 

66. Teisė į laiku išmokamą atlyginimą. 

 

IV. ŪKIO DALIES VEDĖJAS ATSAKO 
  

67. Už pavestų užduočių vykdymą. 

68. Už netvarkingą pastatų, patalpų, pagrindinių priemonių naudojimą, jų priežiūros ir 

remonto darbų neatlikimą ar nekokybišką atlikimą. 

69. Už materialinių vertybių apsaugos neužtikrinimą. 

70. Už švarą ir tvarką mokykloje. 

71. Už žalą, padarytą mokyklai dėl savo kaltės ar neatsargumo. 

72. Už šioje instrukcijoje nurodytų pareigų vykdymą. 

73. Už atliekamų darbų kokybę. 



75. Už teisingą darbo laiko naudojimą. darbuotojų saugos ir 

74. sveikatos, priešgaisrinės saugos, gamtos apsaugos, civilinės saugos, elektrosaugos, 

higienos bei sanitarijos norminių aktų reikalavimų laikymąsi. 

76. Už mokykloje nustatytų taisyklių, darbo tvarkos taisyklių, darbuotojų saugos ir 

sveikatos, priešgaisrinės saugos, gamtos apsaugos, civilinės saugos, elektrosaugos, higienos bei 

sanitarijos norminių aktų reikalavimų laikymąsi. 
77. Ūkio dalies vedėjas pasižada ir įsipareigoja neatskleisti žodžiu, raštu ar kitokiu 

pavidalu komercinės, dalykinės, finansinės bei kitokios konfidencialios informacijos, su kuria jis 
buvo supažindintas arba ji tapo jam prieinama ir žinoma dirbant mokykloje. 
 
 
 

---------------------------------------------------------- 
 
 


