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ŪKVEDŽIO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ ūkvedys yra kvalifikuotas darbuotojas, dirbantis pagal 
darbo sutartį ir gaunantis atlyginimą iš savivaldybės biudžeto.

2. Ūkvedys savo darbe vadovaujasi LR kultūros centrų įstatymu, LR biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais 
įstatymais ir poįstatyminiais aktais, norminiais aktais, LR vyriausybės nutarimais, Šiaulių miesto 
savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ 
vidaus darbo taisyklėmis, direktoriaus įsakymais, darbų saugos instrukcijomis, šia pareigine 
instrukcija.

3. Ūkvedys perkeliamas ir atleidžiamas  iš pareigų, vadovaujantis LR darbo kodekso nuostatomis.
4. Ūkvedžio tarnybinį atlyginimą nustato bei skiria drausmines nuobaudas Šiaulių miesto kultūros centro 

„Laiptų galerija“ direktorius.
5. Šis pareigybės aprašymas gali būti keičiamas, papildomas, keičiantis įstatymams ir keičiant Šiaulių 

miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ darbo organizavimo tvarką.

II  PAREIGYBĖ

6. Ūkvedžio pareigybės kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių – 515101.
7. Pareigybės lygis C.
8. Ūkvedžio paskirtis - Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastato ir ūkio administravimui ir 

priežiūrai vykdyti.
9. Ūkvedys  tiesiogiai pavaldus įstaigos direktoriui.

III SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

10. Turėti ne žemesnį kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija arba panašaus darbo 
patirties.

11. Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, 
Biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų, Lietuvos 
Respublikos Kultūros centrų, Viešojo administravimo, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymais 
ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, viešąjį 
administravimą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.

12. Žinoti darbų saugos, elektrosaugos, priešgaisrinio saugumo taisykles.
13. Mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office" programinės įrangos paketu.
14. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą. 
15. Gebėti priimti sprendimus.
16. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje.
17. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
18. Išmanyti raštvedybos taisykles.
19. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti informaciją.



20. Gebėti bendradarbiauti su kitų įstaigų darbuotojais būtinais funkcijoms atlikti klausimais. 

IV  FUNKCIJOS

21. Ūkvedžio pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
 21.1 prižiūri elektros ir šilumos ūkį, deklaruoja elektros, šilumos energijos, vandens sunaudojimo 

prietaisų parodymus;
 21.2 būna atsakingas už įstaigos gaisrinę saugą: užtikrina, kad būtų laikomasi gaisrinę saugą 

reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;
 21.3 dalyvauja ir vykdo inventorizacijas, patikrinimus ir revizijas. Sudaro ūkinių prekių, medžiagų, 

detalių ir kitų prekių, perduotų naudojimui, nurašymo aktus bei pateikia juos materialinių vertybių 
nurašymo komisijai;

 21.4 vykdo tinkamą įstaigos inžinerinės, komunikacinės, santechninės, kondicionavimo, šildymo, 
vėdinimo ir kitų sistemų techninę priežiūrą ir tinkamą jų eksploataciją, pagal galimybes ir 
kompetenciją imasi priemonių šalinti priežastis, galinčias sukelti traumas, avarijas, apie pastebėtus 
trūkumus, neskladumus ar gedimus informuoja įstaigos direktorių, teikia siūlymus dėl jų 
pašalinimo;

 21.5 užtikrina valstybinės vėliavos iškėlimą įstatymų numatytais atvejais;
 21.6 teikia įstaigos direktoriui pasiūlymus dėl darbo organizavimo, gaisrinės saugos būklės 

gerinimo, darbuotojų saugos ir sveikatos būklės gerinimo, dėl lėšų poreikio statybos, remonto 
darbams;

 21.7 direktoriaus nurodymu vykdo pastatų techninę priežiūrą, kasmetines apžiūras, pildo, saugo 
statinių techninės priežiūros dokumentus, vykdo teritorijos priežiūrą;

 21.8 padeda organizuoti ir vykdyti tinkamą renginių techninį aptarnavimą;
 21.9 organizuoja smulkius inventoriaus ir patalpų remonto darbus;
 21.10 prisideda prie erdvių paruošimo renginiams, atlieka nešiko, kroviko, talkininko pareigas pagal 

poreikį;
 21.11 padeda darbuotojams pakabinti parodos darbus, įgyvendinti renginių scenografinius projektus;
 21.12 neleidžia pašaliniams asmenims lankytis tarnybinėse patalpose;
 21.13 taupiai ir pagal paskirtį naudoja darbo priemones, organizuoja prekių įsigijimą, jų primėmimą, 

kontroliuoja, kad tiekiamos prekės ir paslaugos atitiktų techninių sąlygų, standartų reikalavimus;
 21.14 aprūpina įstaigos darbuotojus organizacinėmis bei techninėmis darbo priemonėmis, užtikrina, 

kad įstaigos patalpose būtų tinkamos darbo ir higienos sąlygos;
 21.15 kilus pavojui ar gaisrui, nedelsiant informuoja atitinkamas tarnybas;
 21.16 žino ir vykdo saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimus, 

įstaigos darbo taisykles, savo pareigybės aprašymą;
 21.17 atsako už perduodamą inventorių, apie tai pažymėdamas specialiame žurnale;
 21.18 organizuoja pastato saugos (blokavimo) darbą:

 21.18.1 sudaro pastato apsaugos planą;
 21.18.2 teikia direktoriui darbuotojų, atsakingų už pastato blokavimą, sąrašą.

 21.19 informuoja direktorių apie pastebėtą sugadintą inventorių, vagystes, pastebėtus darbų saugos, 
priešgaisrinės saugos, elektrosaugos taisyklių pažeidimus;

 21.20 prižiūri šiluminį mazgą, užtikrinti tinkamą jo funkcionavimą;
 21.21 vykdo kitus vienkartinius įstaigos direktoriaus įpareigojimus, nenumatytus pareiginiuose 

nuostatuose, tačiau susijusius su įstaigos veikla.



V   TEISĖS
22. Ūkvedžio pareigas einantis darbuotojas turi teisę:

 22.1 kelti savo kvalifikaciją;
 22.2 teikti informaciją apie įstaigos veiklą, tik gavus direktoriaus sutikimą;
 22.3 teikti įstaigos direktoriui pasiūlymus darbo sąlygoms pagerinti, inicijuoti įvairių klausimų 

sprendimus;
 22.4 informuoti įstaigos direktorių apie darbo saugos, saugumo technikos, elektrosaugos ar 

priešgaisrinės saugos taisyklių ar normų pažeidimus, reikalauti imtis priemonių jų pašalinimui;
 22.5 į tinkamas darbo sąlygas, atostogas ir kitas teisės aktais numatytas garantijas;
 22.6 gauti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą darbo užmokestį;
 22.7 gauti būtiną informaciją savo pareigų vykdymui.

VI  ATSKAITOMYBĖ, ATSISKAITYMAS UŽ REZULTATUS,
 DARBO REZULTATŲ KONTROLĖ

23. Ūkvedys tiesiogiai pavaldus įstaigos direktoriui ir vykdo įsipareigojimus susijusius su įstaigos veikla.
24. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako teisės aktų nustatyta tvarka:

 24.1 už tinkamą ir tikslų pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą;
 24.2 už tinkamą uždavinių įgyvendinimą, funkcijų atlikimą ir veiklos rezultatus;
 24.3 už racionalų darbo laiko panaudojimą;
 24.4 už žalą dėl jo kaltės padarytą  įstaigai;
 24.5 už darbo drausmės pažeidimus;
 24.6 už savo veiksmus, profesinės etikos klaidas, aplaidumą, padarytą žalą ir kompetencijos 

viršijimą pagal LR įstatymus.

Susipažinau ir sutinku:

_____________________________           _____________           ______________________________
             (darbuotojo pareigos)                              (parašas)                                     (vardas pavardė)

______________________
                 (data)


