
SĮ „Kompata“ 

Ūkvedys 
 

FUNKCIJOS 

1. Kontroliuoja įmonės darbuotojų vykdomus darbus bei darbuotojų, dirbančių pagal programas,  

laikino pobūdžio darbus; 

2. pagal galimybes mažina darbų ir paslaugų materialines, finansines ir darbo sąnaudas; 

3. supažindina darbuotojus, prieš jiems pradedant dirbti, su priešgaisrinės saugos taisyklių 

reikalavimais; 

4. informuoja tiesioginį vadovą apie įvykusius nelaimingus atsitikimus darbe, pakeliui į darbą ar 

iš darbo; 

5. pagal poreikį dalyvauja nelaimingus atsitikimus darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo, tiriančios 

komisijos veikloje; 

6. pildo jam priskirtos transporto priemonės kelionės lapus ir pateikia juos tvirtinimui; 

7. dalyvauja sudarant komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų išvežimo grafikus; 

8. dalyvauja planuojant eksploatacinių medžiagų atsargas/sąnaudas; 

9. prižiūri, kad būtų tinkamai saugomas ir eksploatuojamas įmonės turtas; 

10. pagal kompetenciją vykdo atliekamų darbų apskaitą, atsako už racionalų lėšų ir darbo išteklių 

panaudojimą; 

11. vykdo įmonės objektų ūkinę priežiūrą; 

12. atsako už įmonės materialinių vertybių saugumą ir vykdo jų panaudojimo kasmėnesinį 

nurašymą; 

13. atlieka automobilių ūkio eksploatavimo ir priežiūros darbus; 

14. atlieka mechanizmų, įrenginių, autotransporto priemonių apžiūras, techninį aptarnavimą bei 

remontą, tikrina jų techninę ir estetinę būklę; 

15. tikrina transporto priemonių ir mechanizmų kelionės lapus ir teikia juos tvirtinimui; 

16. atsako už švaros ir tvarkos palaikymą įmonės administracinėse ir kitose patalpose; 

17. atsako už priskirtas materialines vertybes ir kas mėnesį ruošia ir teikia ataskaitas apie jų 

judėjimą įmonės vyriausiajam buhalteriui. 

18. pavaduoja vyriausiąjį inžinierių jo ligos, kasmetinių atostogų ir komandiruočių metu; 

19. vykdo kitas įmonės vadovo nurodytas funkcijas. 

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 

1. Turėti ne žemesnį kaip specialųjį vidurinį išsilavinimą;  

2. turėti priešgaisrinės saugos pažymėjimą; 

3. būti susipažinusiam ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės 

aktais, susijusiais su jo atliekamu darbu, raštvedybos taisyklėmis, įmonės įstatais, vadovo 

įsakymais, darbo sutartimi, valdymo struktūra, darbo tvarkos taisyklėmis, kitais įmonės veiklą 

reglamentuojančiais dokumentais bei šios pareigybės aprašymu;  

4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą; 

5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, 

dirbti komandoje; 

6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu; 

7. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą; 

8. būti tvarkingu, atidžiu, komunikabiliu, sugebančiu greitai orientuotis situacijose. 


