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INFRASTRUKTŪROS SKYRIAUS
ŪKIO POSKYRIO ŪKIO DARBUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Infrastruktūros skyriaus Ūkio poskyrio ūkio darbuotojas (toliau – ūkio darbuotojas) yra
kvalifikuotas darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš Joniškio
rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) biudžeto.
2. Pareigybės lygis – C.
3. Ūkio darbuotojo pareigybė yra reikalinga savivaldybės administracijos pastato teritorijos
valymo darbams, vidaus bendro naudojimo patalpų sanitarinei priežiūrai atlikti, ūkiniam, buitiniam
inventoriui remontuoti, kabinetų, baldų remontui atlikti, inventoriaus perkėlimo darbams atlikti,
materialinių vertybių saugojimui ir tausojimui užtikrinti.
4. Ūkio darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Infrastruktūros skyriaus Ūkio
poskyrio vedėjui (toliau – Ūkio poskyrio vedėjui).
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM ŪKIO DARBUOTOJUI
5. Ūkio darbuotojas turi atitikti šiuos reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį ir (ar) įgytą profesinį išsilavinimą;
5.2. gebėti atlikti santechniko, staliaus, vidaus patalpų remonto (dažymo, tapetavimo)
darbus, prijungti ir atjungti pastato apsaugos ir priešgaisrinę signalizaciją;
5.3. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos kelių transporto
priemones;
5.4. būti pareigingas, darbštus;
5.5. išmanyti darbo saugos, priešgaisrinės saugos reikalavimus.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ŪKIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Ūkio darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. prižiūri ir valo teritoriją aplink savivaldybės administracijos pastatą (kiemą, aikštę,
šaligatvius, laiptus, esant būtinumui vidaus bendro naudojimo patalpas), valo nuo šaligatvių sniegą
ir ledą, barsto šaligatvius ir administracinio pastato laiptus smėliu, prižiūri administracinio pastato
šoninių ir fasadinių laiptų aikšteles, laiptus;
6.2. palaiko tvarką ir švarą atliekų konteinerių stovėjimo vietoje;
6.3. praneša atliekų surinkimo įmonei apie pripildytus konteinerius;
6.4. tikrina, kad po darbo valandų būtų uždaryti administracinio pastato langai ir durys,
išjungta kabinetų, koridorių šviesa, nustatytu laiku atrakintos administracijos pastato priekinės ir
šoninės durys; įjungia ir išjungia administracinio pastato apsaugos pultą; reikalui esant perjungia
(perkrauna) priešgaisrinės signalizacijos pultą, susisiekia su reikiamomis tarnybomis;
6.5. atlieka savivaldybės administracinių patalpų, baldų, buitinių prietaisų ir kito
inventoriaus smulkų remontą;
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6.6. tikrina savivaldybės administracinėse patalpose esančių inžinerinių ir santechnikos
įrenginių būklę.
7. Ūkio darbuotojas vykdo ir kitus Ūkio poskyrio vedėjo pavedimus ūkio klausimais,
neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos teisės aktams.
IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
8. Ūkio darbuotoją priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų savivaldybės administracijos
direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
9. Ūkio darbuotojas yra atsakingas už:
9.1. jam pavestų funkcijų vykdymą;
9.2. patikėtų darbo priemonių saugų naudojimą.
10. Už savo funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą ūkio darbuotojas atsako Lietuvos
Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
11. Ūkio darbuotojo veikla vertinama teisės aktų nustatyta tvarka.
12. Ūkio darbuotojo darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir
kiti teisės aktai.
13. Pareigybės aprašymas gali būti keičiamas, pildomas dėl įstatymų ir kitų teisės aktų
pakeitimų arba savivaldybės administracijos darbo organizavimo pertvarkymų.
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