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ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUTINĖLIS“ 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIUI 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 
 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui atsako už, ūkinį ir techninį darbą, tvarko įstaigos 

materialinį turtą, organizuoja techninio personalo darbą, koordinuoja dabų saugos, civilinės saugos, 

priešgaisrinių saugumo priemonių vykdymą, atsako už viešųjų pirkimų procedūras, už maisto 

saugojimą. 

   2. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui – materialiai atsakingas asmuo. Sudaroma visiškos 

materialinės atsakomybės sutartis.  

 3. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui privalo: 

 3.1. turėti aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą; 

3.2. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti 

kompiuteriu. 

 3.3. žinoti civilinės, darbų, priešgaisrinės saugos ir sveikatos darbe, sanitarijos ir 

higienos reikalavimus; medžiagų sandėliavimą ir jų apsaugą; ūkio sektoriaus priežiūrą, savo ir 

pavaldžių darbuotojų saugos ir sveikatos bei pareigybinius aprašymus; išmanyti  viešųjų pirkimų  

dokumentus.  

3.4. gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, žinoti dokumentų rengimo ir 

įforminimo taisykles, raštvedybą. 

 4. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu ir 

atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

II. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIUI FUNKCIJOS 

 

5. Vykdo įstaigos, pastatų, patalpų ir teritorijos priežiūrą. 

6. Nustatytu laiku atlieka įstaigos  pastatų ir jų konstrukcijų sezonines bei neeilines 

apžiūras, pildo techninės pastatų priežiūros žurnalą, organizuoja apžiūrų metu rastų defektų 

šalinimą. 

7. Rūpinasi  įstaigos teritorijos švara  ir tvarkingumu,  atsako už įstaigos teritorijoje 

esančių  įrenginių saugumą; prižiūri įstaigos teritorijoje esančius gėlynus; žiemos metu rūpinasi, 

kad ant stogo nebūtų varveklių,  kad įstaigos teritorijoje esantys takeliai būtų nukasti ir pabarstyti 

smėliu. 

8. Kontroliuoja apšvietimo, šildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitų sistemų būklę, 

jų techninį stovį, organizuoja jų gedimų šalinimą. 

9. Rūpinasi įstaigos ūkiniu aptarnavimu, įrengimų, priemonių, inventoriaus įsigijimu, 

apskaita, apsauga ir priežiūra; kontroliuoja, kad gaunamos prekės, materialinės vertybės atitiktų 

technines sąlygas ir standartus. 

10. Atsako už įstaigai teikiamų komunalinių paslaugų kokybę; vykdo įstaigos elektros 

energijos, vandens, šilumos energijos sunaudojimo apskaitą; rengia mėnesines vandens ir 

energetinių išteklių ataskaitas ir pateikia Alytaus miesto savivaldybės miesto komunalinio ūkio 

skyriui. 

11. Kontroliuoja ekonomišką materialinių vertybių naudojimą, teikia siūlymus dėl šių 

išteklių taupymo priemonių įgyvendinimo bei organizuoja jų nuostolių šalinimą. 



  

12. Suderinęs su įstaigos direktoriumi, organizuoja patalpų  remonto darbus: atlieka 

(arba kuruoja)  jų paruošiamąjį etapą,  kontroliuoja statybos/remonto darbų kokybę ir eigą, priima  

juos pagal atitinkamus darbų priėmimo aktus. 

13. Organizuoja visų darbų atliekamų įstaigos teritorijoje (pravažiavimo, pakrovimo-

iškrovimo, pernešimo ir pervežimo, sudėjimo į lentynas ir t.t.) atlikimą pagal visus saugos ir 

sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos reikalavimus. 

14. Organizuoja talkas tvarkant įstaigos patalpas ir jos aplinką. 

15. Atsako už įstaigos elektros ūkį: 

15.1. kontroliuoja ar elektros įrenginiai yra gerai prižiūrimi, ar jie yra  įžeminti, jeigu 

įžeminimas numatytas jų instrukcijose; kontroliuoja, ar darbuotojai teisingai naudojasi elektros 

prietaisais; 

15.2. rūpinasi, kad įstaigos teritorijos ir  patalpų bendrasis bei vietinis apšvietimas 

atitiktų galiojančias normas. 

16. Atsako už įstaigos priešgaisrinę saugą: 

16.1. užtikrina priešgaisrinės saugos inventorius veiksmingumą ir tvarkingumą, stebi 

jų galiojimo laiką;  

16.2. ruošia žmonių evakavimo kilus gaisrui  grafinius ir rašytinius planus; užtikrina, 

kad grafiniai evakavimo planai būtų pakabinti gerai matomoje vietoje prie įėjimo į kiekvieną 

pastato aukštą, o darbuotojai visi butų supažindinti su veiksmais kilus gaisru, tų veiksmų atlikimo 

tvarka, būdais ir nuoseklumu; 

16.3. sistemingai tikrina ar žmonių evakavimo keliai  ir išėjimai, koridoriai, 

prieangiai, laiptai  neužkrauti sulūžusiais baldais ir kitais daiktais. 

17. Organizuoja aptarnaujančio personalo darbą; aprūpina juos reikiamomis 

medžiagomis, įrankiais, valymo ir higienos priemonėmis; vykdo jų darbo kontrolę. 

18. Rūpinasi darbuotojų sauga ir sveikata; supažindina darbuotojus su saugos ir 

sveikatos instrukcijomis, kontroliuoja jų vykdymą. 

19. Sudaro mėnesinius sargų darbo grafikus, pagal įstaigos direktoriaus patvirtintą 

formą. 

20. Vykdo viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas. 

21. Organizuoja prekių, paslaugų ir darbų viešąjį pirkimą. 

22. Tvarko viešųjų pirkimų dokumentus, pildo pirkėjų apklausos pažymas, metines 

viešųjų pirkimų ataskaitas, viešųjų pirkimų registracijos žurnalą, rengia metinį prekių, paslaugų ir 

darbų viešųjų pirkimų planą. 

23. Veda derybas su įvairiais materialinių išteklių bei paslaugų tiekėjais, inicijuoja 

įvairių sutarčių sudarymą, dalyvauja jas rengiant. 

24. Rūpinasi tinkamu maisto produktų pristatymu, sandėliavimu, saugojimu, 

panaudojimu ir realizavimo terminais; kontroliuoja ar gaunamos maisto prekės kokybiškos, 

tvarkingai supakuotos, su visais lydimais dokumentais, atitinka standarto reikalavimus. 

25. Dalyvauja sudarant valgiaraštį ir maisto produktų paraiškas-reikalavimus. 

26. Pagal parašytą valgiaraštį išduoda virėjoms maisto produktus. 

27. Derina maisto prekių knygą ir materialinių vertybių likučius su įstaigos vyr. 

buhalteriu. 

28. Tvarko jam patikėtų vertybių apskaitą, rengia dokumentus susidėvėjusio 

inventoriaus, panaudotų medžiagų, kitų materialinių vertybių inventorizacijai, patikrinimui ir 

nurašymui; dalyvauja inventorizuojant patikėtas materialines vertybes.  

29. Palaiko švarą ir tvarką sandėlyje ir kitose priskirtose patalpose. 

30. Rengia reikalingus įstaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius dokumentus, 

vykdo kitas įstaigos direktoriaus perduotas funkcijas. 

31. Rengia dokumentus patalpų nuomai ir kontroliuoja nuomos sutarčių 

įsipareigojimų vykdymą. 

32. Pagal patvirtintą įstaigos dokumentacijos planą kaupia, sistemina ir saugo 

dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, iki jų perdavimo į įstaigos archyvą.  



  

33. Užtikrina Lietuvos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų iškėlimą ant įstaigos pastato 

nustatyta tvarka. 

34. Nesant direktoriaus pavaduotojo ugdymui, pagal pareigybės aprašymą 

pavaduojančio direktorių, laikinai eina direktoriaus pareigas. 

35. Tvarko Įstaigos dokumentacijos plane jai priskirtus dokumentus, pagal 

reikalavimus įformina jų bylos ir nustatyta tvarka perduoda į įstaigos archyvą. 

37. Vykdo lopšelio-darželio „Putinėlis“ direktoriaus teisėtus vienkartinio pobūdžio 

pavedimus.  

38. Laikosi vidaus tvarkos taisyklių.  

39 Tikrinasi sveikatą įstaigoje nustatyta tvarka.  

 

III. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIUI ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ 

 

40. Direktoriaus pavaduotojo ūkiui asmeniškai atsako už pareigybės aprašyme 

nurodytų funkcijų vykdymą ir pavestų užduočių atlikimą laiku; 

41. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui atskaitingas ir pavaldus Alytaus lopšelio-darželio 

„Putinėlis“ direktoriui. 

 

_____________________________ 

 
 

  

 


