
            

ŪKIO DALIES ŪKVEDŽIO ATLIEKAMOS FUNKCIJOS IR KELIAMI 

REIKALAVIMAI 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

1. Ūkvedys vykdo šias funkcijas: 

1.1. organizuoja ir užtikrina tinkamą Bibliotekos balanse esančių statinių, patalpų, transporto 

priemonių, elektros, šilumos, vandentiekio, priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos, ryšių 

priemonių, inžinerinių tinklų sistemų ir įrengimų bei kitų materialinių vertybių naudojimą, priežiūrą 

ir remontą; 

1.2. nustato Bibliotekos materialaus turto poreikį, atlieka jo panaudojimo ir priežiūros 

analizę, teikia pasiūlymus dėl materialinių vertybių nusidėvėjimo ir tinkamumo toliau naudoti; 

1.3. dalyvauja rengiant Viešosios bibliotekos veiklos sąnaudų sąmatos projektus; 

1.4. organizuoja ir kontroliuoja Ūkio dalies darbuotojų darbą, sudaro jų darbo grafikus; 

1.5. nustatyta tvarka užtikrina valstybinės vėliavos iškėlimą; 

1.6. organizuoja įrangos, inventoriaus, dokumentų pakrovimo bei iškrovimo darbus; 

1.7. organizuoja teritorijos, pastatų ir patalpų priežiūrą pagal higienos normų reikalavimus; 

1.8. sutartyse su tiekėjais nustatytais terminais fiksuoja elektros, vandens, šilumos skaitiklių 

rodmenis; 

1.9. aprūpina Bibliotekos darbuotojus kanceliarinėmis ir kitomis funkcijų vykdymui 

būtinomis priemonėmis, o ūkinį personalą- darbo įrankiais, įranga ir valymo priemonėmis; 

1.10. įgyvendina darbų saugos, priešgaisrinės saugos norminių aktų nuostatas, instruktuoja 

Bibliotekos darbuotojus priešgaisrinė ir civilinės saugos klausimais bei kontroliuoja instrukcijų 

vykdymą; 

1.11. vykdo einamąją ir išankstinę finansų kontrolę dėl ilgalaikio turto remonto ir kitų 

paslaugų pirkimo, įstaigos ūkinėms reikmėms reikalingų priemonių įsigijimo, panaudojimo, 

nurašymo; 

1.12. organizuoja evakavimo planų parengimą, iškabina juos gerai matomose vietose bei 

supažindina su jais darbuotojus; 

1.13. dalyvauja atliekant Bibliotekos ilgalaikio ir trumpalaikio inventoriaus inventorizaciją; 

1.14. apie visus nustatytos tvarkos pažeidimus, gedimus nedelsiant informuoja Bibliotekos 

direktorių; 

1.15. rengia, kaupia ir saugo ūkinės veiklos dokumentaciją, savo kompetencijos ribose 

pasirašo visus Ūkio dalies aktus ir dokumentus; 

1.16. atlieka staliaus, santechniko ir kitus ūkinius darbus; 

1.17. nustato materialaus turto poreikį, atlieka jo panaudojimo ir priežiūros analizę, teikia 

pasiūlymus dėl materialinių vertybių nusidėvėjimo ir tinkamumo toliau naudoti; 

  1.18. vykdo kitus Bibliotekos administracijos pavedimus, susijusius šiame pareigybės 

aprašyme nustatytomis funkcijomis. 

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

2. Ūkvedys turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

2.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją; 

2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančius remonto darbų ir ūkinės veiklos 

organizavimą, materialinį-techninį aprūpinimą, viešuosius pirkimus, darbų saugą, priešgaisrinę 

apsaugą, darbuotojų saugą ir sveikatą, gebėti juos taikyti praktiškai; 

2.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, dokumentų valdymo sistema 

KONTORA, išmanyti dokumentų rengimo principus; 

2.4. gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą; 
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 2.5. gebėti savarankiškai vykdyti pavestas funkcijas, planuoti savo veiklą, už ją atsakyti ir 

atsiskaityti; 

2.6. žinoti profesinės etikos, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos 

reikalavimus. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 


