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Kretinga 

 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  
 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Ūkio dalies vedėjas yra priskiriamas pareigybei, kurioms būtinas ne žemesnis kaip 

aukštasis išsilavinimas. 

2. Pareigybės lygis – A2. 

3. Pareigybės paskirtis. Ūkio dalies vedėjas – tai asmuo, kuris užtikrinti finansinių 

operacijų teisėtumą, tinkamą finansinių dokumentų įforminimą, kontroliuoti, kad racionaliai ir 

taupiai būtų naudojami materialiniai ir finansiniai ištekliai, užtikrinti, kad ataskaitiniai duomenys 

būtų teisingi ir atskaitomybė laiku pateikta finansuojančiai įstaigai. 

4. Pareigybės pavaldumas. Ūkio dalies vedėjas yra tiesiogiai pavaldus progimnazijos 

direktoriui 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM ŪKIO DALIES 

VEDĖJUI 

 

5. Ūkio dalies vedėjas turi žinoti ir išmanyti:  

5.1. progimnazijos teritorijos priežiūros tvarką; 

5.2. progimnazijos pastatų ir visų patalpų (klasių, kabinetų, dirbtuvių ir kt.) bei 

inventoriaus naudojimo ir priežiūros taisykles; 

5.3. higienos normas ir taisykles; 

5.4. darbo santykius reglamentuojančius įstatymus; 

5.5. buhalterinės apskaitos pagrindus; 

5.6. priešgaisrinės saugos taisykles; 

5.7. saugaus darbo taisykles; 

5.8. pirmosios medicininės pagalbos suteikimo priemones ir būdus; 

5.9. progimnazijos nuostatus, darbo tvarkos taisykles; 

5.10. kitus progimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus bei norminius aktus; 

5.11. savo pareigybės aprašymą; 

5.12. Mokytojų sveikatos patikrinimo priežiūra. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ŪKIO DALIES VEDĖJO FUNKCIJOS 

 

6. Ūkio dalies vedėjo ūkiui funkcijos: 

6.1. rūpintis, kad prie progimnazijos pastatų priėjimas ir privažiavimas būtų visada laisvas; 

6.2. pasirūpinti, kad kabinetuose ir klasėse, kur naudojami elektros ir mechaniniai 

prietaisai, cheminės medžiagos, būtų iškabintos jų saugaus naudojimo instrukcijos, kad tokiuose 

kabinetuose, klasėse, dirbtuvėse ir kitose vietose būtų sukomplektuotos pirmosios pagalbos 

vaistinėlės. Tikrinti, ar gamtos mokslų kabinete parengiamajame kabinete cheminiai reaktyvai 

laikomi užrakinamose spintose, ar jų kiekis atitinka leistinas normas; 
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6.3. užtikrinti, kad visos progimnazijos patalpos kasdien būtų valomos drėgnuoju būdu 

atidarius langus; 

6.4. reikalauti iš pavaldžių darbuotojų, kad klasės, kabinetai, dirbtuvės būtų valomi po 

pamokų ar būrelių veiklos, esant reikalui, valomi pakartotinai; 

6.5. reikalauti, kad koridoriai, fojė, sanitariniai mazgai, būtų valomi po kiekvienos 

pertraukos, kad tualetams valyti būtų naudojamos leistos plovimo priemonės; 

6.6. užtikrinti, kad sporto salė būtų valoma drėgnuoju būdu, naudojant plovimo priemones, 

ir vėdinama po kiekvienos pamokos, kad iš technologijų kabineto būtų išvalytos šiukšlės, atliekos, 

skiedros, pašalinti skudurai, kad mokyklos langų stiklai būtų valomi ne rečiau kaip du kartus per 

metus iš išorės ir kartą per ketvirtį iš vidaus, kad šviestuvai būtų valomi ne rečiau kaip kartą per 

ketvirtį;  

6.7. užtikrinti valstybinės vėliavos iškėlimą įstatymų nustatytais atvejais; 

6.8. kontroliuoti, ar tvarkingos klasių, kabinetų, sporto salės, technologijų kabineto, 

medicinos kabineto, tualetų tiek natūralaus, tiek mechaninio vėdinimo sistemos, ar jos efektyviai 

dirba; 

6.9. neleisti, kad elektros įrenginių prijungimui prie srovės šaltinio būtų naudojami laidai ir 

kabeliai su praradusia izoliavimo savybes ar pažeista izoliacija, kad laidai ir kabeliai būtų nutiesti 

grindimis; 

6.10. vykdyti kitus teisėtus progimnazijos direktoriaus ir kontroliuojančių pareigūnų 

nurodymus. 

 

IV SKYRIUS 

MOKINIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 

 

7. Ūkio dalies vedėjas, įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, smurtą: 

7.1. nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus; 

7.2. primena mokiniui, kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimusi, 

progimnazijos nuostatas ir mokinio elgesio taisykles; 

7.3. raštu informuoja patyrusio patyčias, smurtą mokinio klasės auklėtoją apie įtariamas ar 

įvykusias patyčias; 

7.4. esant grėsmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčius 

suteikti asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar progimnazijos darbuotojus, direktorių) ir/ar 

institucijas (pvz.: policiją, greitąją pagalbą ir kt.). 

8. Ūkio dalies vedėjas, įtaręs ar pastebėjęs patyčias kibernetinėje erdvėje arba gavęs apie 

jas pranešimą: 

8.1. esant galimybei išsaugo vykstančių patyčių kibernetinėje erdvėje įrodymus ir 

nedelsdamas imasi reikiamų priemonių patyčioms kibernetinėje erdvėje sustabdyti; 

8.2. įvertina grėsmę mokiniui ir esant poreikiui kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti 

asmenis (tėvus (globėjus rūpintojus) ir/ar progimnazijos darbuotojus, direktorių) ar institucijas 

(policiją); 

8.3. pagal galimybes surenka informaciją apie besityčiojančių asmenų tapatybę, dalyvių 

skaičių ir kitus galimai svarbius faktus; 

8.4. raštu informuoja patyčias patyrusio mokinio klasės auklėtoją apie patyčias 

kibernetinėje erdvėje  ir pateikia įrodymus (išsaugotą informaciją); 

8.5. turi teisę apie patyčias kibernetinėje erdvėje pranešti Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybai pateikdamas pranešimą interneto svetainėje adresu 

www.draugiskasinternetas.lt. 

 

V SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

9. Ūkio dalies vedėjas atsako už: 

http://www.draugiskasinternetas.lt/
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9.1. bendrą progimnazijos ūkio būklę;  

9.2. progimnazijos teritorijos, pastato ir patalpų, baldų ir inventoriaus būklę; 

9.3. progimnazijos inžinerinių komunikacijų ir įrenginių techninę priežiūrą;  

9.4. progimnazijos patalpų apšvietimą, mikroklimato atitikimą galiojančioms normoms;  

9.5. progimnazijos aprūpinimą būtinais materialiniais resursais (inventoriumi, mokymo 

priemonėmis, medžiagomis ir kt.); 

9.6. progimnazijos sanitarinę būklę ir priešgaisrinę saugą. 

10.  Ūkio dalies vedėjas ūkiui gali būti taikoma drausmės, materialinė arba baudžiamoji 

atsakomybė, jeigu jis: 

10.1.  dėl savo neveiklumo leido darbuotojams pažeidinėti darbo drausmę, nevykdyti arba 

aplaidžiai vykdyti savo pareigas, dėl ko susidarė prielaidos įvykti arba įvyko nelaimingas 

atsitikimas, kilo gaisras; 

10.2. davė darbuotojams privalomus neteisėtus nurodymus; 

10.3. neatliko savo pareigų; 

10.4. savo veiksmais padarė progimnazijai materialinę žalą. 

11. Ūkio dalies vedėjas už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiamas 

drausminei atsakomybei. Drausminę nuobaudą skiria progimnazijos direktorius. 

_______________________ 

 

 

 

 

SUSIPAŽINAU  

Data ___________  

 

____________                  ________________  
    (parašas)    (vardas, pavardė) 


