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MARIJAMPOLĖS DRAMOS TEATRO ŪKVEDŽIO PAREIGYBĖS 

APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ                                                              

 

            1. Marijampolės dramos teatro  ūkvedžio pareigybė priskiriama kvalifikuotų darbuotojų 

grupei. 

            2. Pareigybės lygis – C. 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŪKVEDŽIUI  

 

            3. Ūkvedys turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

            3.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, ar įgytą profesinę kvalifikaciją; 

            3.2. gerai mokėti lietuvių kalbą, taisyklinga valstybine kalba sklandžiai dėstyti mintis raštu 

ir žodžiu, būti komunikabilus, iniciatyvus ir pareigingas;  

3.3. žinoti prekinių ir materialinių vertybių technines sąlygas, saugojimo standartus; 

3.4. žinoti prekinių ir materialinių vertybių rūšis, kokybės savybes; 

            3.5. išmanyti medžiagų, komplektuojamųjų dalių sandėliavimo ir jų apsaugos taisykles ir 

tvarką; 

3.6. žinoti pirminės buhalterinės apskaitos dokumentaciją ir jos tvarkymą; 

            3.7. mokėti organizuoti bei vykdyti viešųjų pirkimų procedūras naudojant CVP IS; 

            3.8. mokėti inventorizuoti prekes bei materialines vertybes; 

            3.9. elgesiu ir veikla nepažeisti etikos principų ir taisyklių; 

            3.10. būti susipažinęs su saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir elektrosaugos reikalavimais; 

            3.11. darbe privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, 

susijusiais su jo atliekamu darbu, raštvedybos taisyklėmis, teatro nuostatais, direktoriaus įsakymais, 

darbo tvarkos taisyklėmis,                                                                                                                                                                       

 

III SKYRIUS 

ŪKVEDŽIO FUNKCIJOS 

 

             4. Ūkvedys vykdo šias funkcijas: 

             4.1. prižiūri pastatą, teritoriją,šildymo sistemos, scenos, ventiliacijos bei santechninius 

įrenginius, organizuoti jų remontą;  

            4.2. aprūpina inventoriumi ir medžiagomis, reikalingomis teatro ūkinei veiklai, spektaklių 

dekoracijų bei kostiumų gamybai; 

            4.3. organizuoja ir kontroliuoti ūkio aptarnaujančio personalo (elektros priežiūros 

specialisto, kiemsargės, valytojų) darbą; 

4.4. atsako už teatro civilinę ir priešgaisrinę saugą; 

4.5. vykdo statinio techninio prižiūrėtojo funkcijas;  
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4.6. vykdo viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas;  

4.7. tvarko jam patikėtų materialinių vertybių apskaitą, užtikrina jų apsaugą; 

4.8. dalyvauja inventorizacijose ir patikrinimuose; 

            4.9. vasaros metu žoliapjove nupjauna veją prie teatro (ši funkcija atliekama pakaitomis su 

šviesos operatoriumi, garso operatoriumi, butaforu bei scenos darbininku, apie tai iš anksto 

tarpusavyje susitarus bei žodžiu informavus teatro direktorių); 

            4.10. kartu su scenos darbininku, butaforu, garso ir šviesos operatoriais atlieka smulkius 

patalpų vidaus ir išorės remonto darbus; 

            4.11. pasibaigus spektakliui ar kitam renginiui bei išėjus iš teatro žiūrovams, darbuotojams, 

išvykus gastroliuojančiai trupei, patikrina, ar teatro patalpose uždaryti langai, išjungta šviesa, 

vėdinimo ir kiti elektros įrenginiai, ar nėra pavojaus kilti gaisrui, ir išeidamas iš teatro pastato 

įjungia apsaugos signalizaciją (šios funkcijos atliekamos pakaitomis su šviesos operatoriumi, garso 

operatoriumi, butaforu bei scenos darbininku, apie tai iš anksto tarpusavyje susitarus bei žodžiu 

informavus direktorių); 

            4.12. teatro direktoriaus įpareigotas vykdo ir kitas  vienkartines užduotis, susijusias su teatro 

veikla. 
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