
 

 

PANEVĖŽIO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIO REIKALAMS   

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

I . PAREIGYBĖ 

1. Panevėžio švietimo centro (toliau tekste – Centro) direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigybė yra 

priskiriama pareigybių, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas, grupei.  

2. Pareigybės lygis: direktoriaus pavaduotojas ūkiui priskiriamas A2 lygio pareigybei.  

3. Pareigybės paskirtis: organizuoti atliekamas ūkines operacijas, jas planuoti, rūpintis turto saugumu, 

jo atnaujinimu ir pildymu, organizuoti ir prižiūrėti tiesiogiai pavaldaus personalo darbą.  

4. Pavaldumas: direktoriaus pavaduotojas ūkiui pavaldus Centro direktoriui.  

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

 5. Direktoriaus pavaduotoju ūkio reikalams gali dirbti asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų, nustatyta 

tvarka pasitikrinęs sveikatą. 

 6. Pavaduotojo ūkiui pareigos užimamos konkurso būdu, o įstaigos vadovas sudaro rašytinę darbo 

sutartį, nustato jo pareiginį atlyginimą, atleidžia iš pareigų 

 7. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams turi turėti aukštąjį išsilavinimą ir privalo išmanyti: 

7.1. įstaigos administracinį-ūkinį darbą reglamentuojančius dokumentus;  

7.2. medžiagų sunaudojimo bei nurašymo normas ir tvarką; 

7.3. ataskaitų pateikimo terminus ir tvarką; 

7.4. atsiskaitymo už įsigytas prekes ir paslaugas tvarką ir būdus; 

7.5. įstaigos struktūrą, jos darbo organizavimą ir valdymą;  

7.6. higienos normas ir taisykles;  

7.7. darbo santykius reglamentuojančius įstatymus;  

7.8. priešgaisrinės ir civilinės saugos taisykles ir darbuotojų instruktavimo organizavimą; 

7.9. saugaus darbo taisykles; 

7.10. viešųjų pirkimų įstatymą;  

7.11. pirmosios medicininės pagalbos suteikimo priemones ir būdus, darbuotojų instruktavimo 

organizavimą;  

7.12. Centro nuostatus, darbo tvarkos taisykles;  

7.13. kitus Centro veiklą reglamentuojančius dokumentus bei norminius aktus; 

7.14. savo pareigybės aprašymą.  

8. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui privalo vadovautis: 



8.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais;  

8.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais 

norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, darbuotojų saugą ir 

sveikatą;  

8.3. Centro nuostatais ir  darbo tvarkos taisyklėmis; 

8.5. darbo sutartimi;  

8.6. šiuo pareigybės aprašymu;  

8.7. kitais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.). 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

9. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui  vykdo šias funkcijas: 

     9.1. paskirsto  techniniam personalui darbus pagal patvirtintus  nuostatus ir pareigybių aprašymus; 

   9.2. analizuoja, planuoja ir numato lėšų poreikį, užtikrinti įstaigos aprūpinimą būtinomis darbo,  

veiklos ir ugdymo priemonėmis; 

   9.3.  prižiūri techninio personalo darbą; 

   9.4.  kontroliuoja, kaip Centro darbuotojai, laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės 

saugos reikalavimų; 

   9.5. nuolat vykdo Centro pastatų,  patalpų, teritorijos priežiūrą pagal darbuotojų saugos ir sveikatos, 

priešgaisrinės, civilinės saugos, higienos reikalavimus; 

9.6. rūpinasi apšvietimo, apšildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitų sistemų tvarkingumu. 

Kontroliuoja  jų techninį stovį, organizuoja remonto darbus; 

  9.7. organizuoja Centro  patalpų remontą, kontroliuoja jo eigą; 

  9.8. dalyvauja sudarant įstaigos nekilnojamojo turto eilinio (einamojo) ir kapitalinio remonto planus 

bei sąmatas; 

9.9. fiksuoja skaitiklių parodymus ir laiku perduoda žinias apie sunaudotą vandens kiekį ir elektros 

energiją, užtikrina skaitiklių tvarkingumą; 

9.10. organizuoja ir kontroliuoja Centro patalpų remonto darbus; 

9.11. organizuoja Centro  darbo vietų, darbuotojų aprūpinimą saugiais įrenginiais, saugos ir sveikatos, 

priešgaisrinės saugos priemonėmis. Rūpinasi tinkamu įstaigos patalpų įrengimu; 

9.12.organizuoja švaros ir tvarkos palaikymą įstaigos patalpose bei teritorijoje; 

    

  9.13. kontroliuoja įstaigos turto, patalpų inventoriaus efektyvumą, racionalų panaudojimą ir tinkamą 

eksploataciją; 



  9.14. tvarko prekių – materialinių vertybių apskaitą. Nustatyta tvarka rengia ir teikia prekines – 

pinigines ir kitas ataskaitas apie jų kitimą bei likučius. Nuolat tikrina, kad medžiagų, prekių, gaminių 

likučiai atitiktų nurodytiems likučiams buhalterijos dokumentuose; 

 9.15. ruošia ir laiku pateikia darbo ataskaitas atsiskaitymui su buhalterija; 

 9.16. dalyvauja inventorizacijose, patikrinimuose; 

9.17. organizuoja įstaigos patalpų apsaugą ir turi visus atsarginius raktus nuo jų; 

9.18. organizuoja įstaigos aplinkos tvarkos, apželdinimo, šventinio apipavidalinimo darbus, vėliavos 

iškėlimą nustatytų švenčių ir atmintinomis dienomis; 

9.19. prižiūri įstaigos veiklą, nesant direktoriui (atostogos, komandiruotės, liga ir kt.); 

9.20. vykdo Centro direktoriaus kitus teisėtus nurodymus; 

9.21. už savo veiklą atsiskaito  Centro direktoriui. 

                                              _______________________  

 

 

 

 

Susipažinau …………………..  

parašas ………………..  

vardas, pavardė ………………. 
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