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SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ ŪKVEDŽIO 
 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 
 

I. PAREIGYBĖ 
 

1. Ūkvedžio (buities-ūkio tarnyba), darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybė yra 

priskiriama kvalifikuotų darbuotojų pareigybių grupei. 

2. Pareigybės lygis – C. 

3. Ūkvedžio pareigybė reikalinga organizuoti jam priklausančių materialinių vertybių 

pirkimą: baldų, inventoriaus, santechninių priemonių, statybinių medžiagų ir kt.; organizuoti 

patalpų remontą, kontroliuoti jo eigą. 

4. Pareigybės pavaldumas – ūkvedys pavaldus buities sektoriaus vadovui 

 
II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS 

 
5. Ūkvedys turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ar profesinę kvalifikaciją ir ne mažesnę kaip 

3 metų darbo ūkio tvarkyme patirtį; 

5.2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus 

turto valdymo klausimais, medžiagų sunaudojimo ir nurašymo normas ir tvarką, atsiskaitymų už 

prekes tvarką, saugos ir sveikatos darbe bei priešgaisrinės saugos reikalavimus. 

 

III.  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

6. Ūkvedys vykdo šias funkcijas: 

6.1. savo darbe vadovaujasi globos namų nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, buities ūkio 

tarnybos nuostatais ir šiuo pareigybės aprašymu; 

6.2. dalyvauja sudarant įmonės nekilnojamojo turto einamojo ir kapitalinio remonto planus 

ir sąmatas; 

6.3. organizuoja patalpų remontą, kontroliuoja jo eigą, aprūpina įmonę baldais, 

inventoriumi; 

6.4. veda prisiimtų ilgalaikių ir trumpalaikių materialinių vertybių apskaitą, tikrina, kad jos 

būtų tiekiamos konkursinėmis kainomis; 



6.5. atieka materialinių vertybių inventorizaciją, nurašo susidėvėjusias, nebetinkamas 

naudoti vertybes; 

6.6. vadovauja gerbūvio įrengimo, apželdinimo darbams; 

6.7. organizuoja mirusių gyventojų laidotuves, užsako paminklus, padeda prižiūrėti kapus; 

6.8. kontroliuoja, kaip yra valomos ir prižiūrimos patalpos; 

6.9. iškrausto iš patalpų darbuotojus ir gyventojus, susidarius avarijos grėsmei, stichinei 

nelaimei, gaisrui; 

6.10. kontroliuoja, kaip darbuotojai naudoja darbo priemones ir inventorių; 

6.11. vykdo ir kitus globos namų direktoriaus, pavaduotojo ūkio reikalams ir buities 

sektoriaus vadovo pavedimus, susijusius su darbine veikla. 

 
IV. ATSAKOMYBĖ 

 
7. Ūkvedys yra atsakingas už: 

7.1. jam patikėtų materialinių vertybių saugumą, trūkumą, nurašymą; 

7.2. atsakingas už darbo vietoje esančias materialines vertybes; 
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