
Įstaigos pavadinimas: 

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – VSB) 

Pareigos: 

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį 

Pareigų pavadinimas: 

Ūkvedys 

Darbo vieta (miestas): 

Gargždai, Klaipėdos g. 11 

Reikalavimai: 
1. Žinoti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, vyriausybės nutarimus ir kitus teisės 

aktus, reglamentuojančius įstaigos ūkinę veiklą, viešuosius pirkimus.  

2. Atitinkamas transporto priemonės vairuotojo pažymėjimas, nustatytos formos medicininė pažyma dėl 

galimybės vairuoti automobilį. 

3. Gebėti:  

3.1. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti, dirbti 

komandoje; 

3.2. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu; 

3.3. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; 

3.4. Būti pareigingam, darbščiam, iniciatyviam, korektiškam; 

3.5. Nuolat siekti kvalifikacijos kėlimo; 

3.6. Nepriekaištinga profesinė reputacija: elgesys ar veikla, nepažeidžiant profesinės etikos normų; 

3.7. tiksliai vykdyti pavestas užduotis. 

4.  Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 

5. Išmanyti tarnybinio protokolo reikalavimus. 

Funkcijos: 
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

1. Rūpinasi patalpų būkle.  

2. Vykdo einamąją finansų kontrolę savo kompetencijos ribose vadovaujantis patvirtintomis Finansų kontrolės 

taisyklėmis bei šiuo pareigybės aprašymu; 

3. Į buhalterinę programą įveda įsigytų prekių ir paslaugų duomenis, atlieka prekių išdavimą; 

4. Tausoja jam perduotas įstaigos materialines vertybes ir imasi priemonių, užtikrinančių tinkamą jam perduotų 

materialinių vertybių saugumą bei užkertančių kelią žalai atsirasti; 

5. Laiku praneša administracijai apie visas aplinkybes, dėl kurių gali kilti grėsmė jam patikėtų materialinių 

vertybių saugumui; 

6. Tvarko jam patikėtų materialinių vertybių apskaitą, nustatytąja tvarka rengia ir teikia ataskaitas apie šių 

materialinių vertybių judėjimą ir likučius; 

7. Dalyvauja inventorizuojant jam patikėtas materialines vertybes; 

8. Atlieka neplaninę inventorizaciją kitiems darbuotojams priskirtų materialinių vertybių ir imasi veiksmų 

materialinių vertybių saugumui bei užkertančių kelią žalai atsirasti; 

9. Surašo medžiagų nurašymo aktų projektus; 

10. Išanalizuoja metinius įstaigos poreikius dėl prekių ir paslaugų; 

11. Perka reikalingas prekes ir paslaugas; 

12. Rengia technines specifikacijas viešųjų pirkimų organizatoriui susijusius su ūkinėmis, kanceliarinėmis 

prekėmis ir ūkio priežiūrai reikalingomis paslaugomis;  

13. Aprūpina darbuotojus reikalingomis darbo priemonėmis; 

14. Vairuoja įstaigos automobilį ir nuveža darbuotojus į veiklos vykdymo vietą; 

15. Atsakingas už automobilio tinkamą naudojimą, jo saugojimą ir priežiūrą, periodinį ir neplaninį valymą; 

16. Savarankiškai atlieka automobilio techninę priežiūrą. Laiku informuoti Direktoriaus pavaduotoją visuomenės 

sveikatai dėl automobiliui reikalingų priemonių ir remonto darbų.  

17. Pildo kelionės lapus, degalų panaudojimo dokumentus. Šią dokumentaciją kas mėnesį pateikia įstaigos 

buhalteriui; 

18. Atsakingas už darbų saugą ir priešgaisrinę būklę; 

19. Atsakingas už civilinės saugos organizavimą biure, vadovaujantis LR Civilinės saugos įstatymu ir kitais 

civilinės saugos klausimus reglamentuojančiais teisės aktais.  

20. Kopijuoja dokumentus, prižiūri kopijavimo aparatus, organizuoja kopijavimo apskaitą; 

21. Prižiūri įstaigos inventorių; 

22. Prižiūri patalpose auginamus augalus, reguliariai juos laisto; 



23. Tikrinti biuro patalpas, registruoja ir praneša apie reikiamą remontą, pildo remonto pagrindimui reikalingus 

dokumentus ir atlieka remonto darbų priežiūrą; 

24. Tikrina ūkinės veiklos sąskaitas;  

25. Rengia ūkinės veiklos biudžetą; 

26. Registruoja išlaidas; 

27. Seminarų, konferencijų, renginių metu organizuoti pertraukėles, aprūpina renginius reikalingomis 

priemonėmis, kurias nurodo renginio vykdytojas. 

28. Rengia viešųjų pirkimų ataskaitų projektus ir teikia Direktoriaus pavaduotojui visuomenės sveikatai; 

29. Priima pareiškėjus bei svečius laikydamasi tarnybinio protokolo reikalavimų; 

30. Tvarko įstaigos dokumentus pagal raštvedybos reikalavimus. 

31. Priima ir paskirsto telefono skambučius, priima bei siunčia faksogramas, administruoja įstaigos elektroninį 

paštą, savo kompetencijos srityje atsako interesantams, apie tai informuoja kitus darbuotojus; 

32. Rengia dokumentų bylas, jas saugo ir tvarko; 

33. Užtikrina siunčiamų dokumentų atitikimą Dokumentų rengimo taisyklėms; 

34. Registruoja, tvarko ir paskirsto, pagal kompetenciją, visus gaunamus dokumentus; 

35. Ruošia suvestinius nuolatinio ir laikinojo saugojimo dokumentų apyrašus, dokumentų, kurių saugojimo 

terminas pasibaigė, nurašymo ir naikinimo aktus; 

36. Archyvuoja dokumentus, atsako už tinkamą archyvo administravimą; 

37. Informuoja darbuotojus apie rengiamus susirinkimus, posėdžius, pasitarimus; 

38. Ruošia įstaigoje esančius dokumentus išsiuntimui, taip pat juos išsiunčia; 

39. Užtikrina dokumentų saugumą ir ruošia jai patikėtus dokumentus perdavimui, teisės aktų nustatyta tvarka, į 

archyvą; 

40. Protokoluoja darbuotojų pasitarimų, susirinkimų eigą; 

41. Rengia dokumentacijos planą; 

42. Užtikrina kad patalpos būtų tvarkingos ir parengtos renginiui (kėdės ir stalai švarūs, švarios palangės, grindų 

danga, padėta ir patikrinta įranga).  

43. Pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius, darbuotojų kurių darbo vieta pagrindinėse įstaigos patalpose adresu 

Klaipėdos g. 11, Gargždai.  

44. Atlieka sutarčių pasirašytų su tiekėjais periodinę ir neplaninę kontrolę. 

Darbo užmokestis: 

11 BMA koeficientas (1 BMA=35,5 eurų) 

Dokumentai, kurie turi būti pateikti: 

1. Gyvenimo aprašymas (CV); 

2. Papildomus dokumentus (rekomendacijas, išklausytų kursų, seminarų/mokymų pažymėjimų kopijas). 

Pretendentas atsineša į pokalbį  

Dokumentai priimami adresu: 

El. paštu neringa.tarvydiene@visuomenessveikata.lt arba Klaipėdos g. 11, Gargždai, 2 aukštas 1 kabinetas 

Ryšio duomenys išsamesnei informacijai: 

Tel. (8 46) 45 37 54, 865540839 

Skelbimas galioja iki: 2016-09-25. Dėl pokalbio dėl darbo vietos bus informuojamas kiekvienas 

kandidatas individualiai. 
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