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Sudeikiai 

 

 ŪKVEDŽIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Utenos r. Sudeikių daugiafunkcio centro (toliau – Centras)  ūkvedys yra 

specialistas. 

2. Pareigybės lygis – B. 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

3.1.  turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį techninį išsilavinimą; 

3.2.  būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, nutarimais ir kitais 

teisiniais aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, materialinių vertybių įsigijimą, 

naudojimą bei nurašymą, išmanyti Viešųjų pirkimų įstatymą; 

3.3.  savarankiškai planuoti, organizuoti ūkinius darbus; 

3.4.  taupiai naudoti darbui patikėtas materialines vertybes, užtikrinti jų saugojimą 

ir naudojimą tik darbinei veiklai; 

3.5.  būti pareigingam, darbščiam, gebėti bendrauti. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

4.1.  organizuoja ir vadovauja Centro aptarnaujančio personalo darbui, kontroliuoja 

pavaldžių darbuotojų darbą; 

4.2.  rūpinasi Centro materialiniais ištekliais, patalpų paruošimu darbui, sanitarija ir 

higiena; 

4.3.  rūpinasi Centro, poilsiavietės (kempingo „Sudeikiai“) pastatų, inventoriaus ir 

kt. priemonių apsauga; 

4.4.  užtikrina, kad Centro bei poilsiavietės teritorijos ir patalpos visada būtų 

švarios ir tvarkingos; 

4.5.  užtikrina, kad Centro bei poilsiavietės teritorijoje esantys įrenginiai būtų 

tvarkingi, nepavojingi sveikatai; 

4.6.  nustatytu laiku organizuoja Centro pastatų bei poilsiavietės administracinio 

pastato ir jų konstrukcijų sezonines bei neeilines apžiūras; 



4.7.  ruošia Centro šildymo sistemą šildymo sezonui bei poilsiavietės 

administracinį pastatą žiemos sezonui; 

4.8.  vykdo instruktažus ir atsako už darbų saugą; 

4.9.  aprūpina Centrui priklausančias patalpas gaisro gesinimo priemonėmis ir 

kontroliuoja priešgaisrinę būklę; 

4.10. vykdo viešuosius pirkimus; 

4.11.  organizuoja pavasario bei rudens talkas Centro ir Centro poilsiavietės lauko 

erdvių tvarkymui; 

4.12.  paskirsto darbuotojams darbus pagal pareigybių aprašymus; 

4.13.  laikinai nušalina darbuotoją nuo darbo, jei darbo metu jis yra apsvaigęs nuo 

alkoholio, narkotikų ar kitų toksinių medžiagų. Apie tai raštu informuoja Centro direktorių; 

4.14.  pakitus darbo procesui informuoja darbuotojus apie pavojingus, kenksmingus 

ir kitus rizikos veiksnius darbo vietoje ir jų poveikį sveikatai; 

4.15.  tvarko materialinių vertybių apskaitą; 

4.16.  laiku ir teisingai pateikia ataskaitas Centro vyresniajam buhalteriui; 

4.17.  dalyvauja inventorizacijose ir patikrinimuose, Centro darbuotojų 

susirinkimuose. 

 

IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ 

 

5. Centro ūkvedys yra materialiai atsakingas asmuo Centre, su juo sudaroma 

Visiškos materialinės atsakomybės sutartis. 

6. Ūkvedys yra tiesiogiai pavaldus Centro direktoriui. 

7. Ūkvedys už paskirtų funkcijų nevykdymą bei pažeidimus atsako Lietuvos 

Respublikos įstatymų bei teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

___________________________________________________________________ 

 


