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SENIŪNIJOS ŪKVEDŽIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Seniūnijos ūkvedys (toliau – ūkvedys) yra kvalifikuotas darbuotojas, dirbantis pagal
darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė)
biudžeto.
2. Pareigybės lygis – C.
3. Ūkvedžio pareigybė yra reikalinga seniūnijos ūkiniams ir techniniams darbams atlikti,
seniūnijai priklausančių materialinių vertybių saugojimui ir tausojimui užtikrinti, darbuotojams į
tarnybines keliones vežti automobiliu, patikėtam automobiliui prižiūrėti.
4. Ūkvedys yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas seniūnui.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Ūkvedys turi atitikti šiuos reikalavimus:
5.1. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos kelių transporto
priemones;
5.2. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
5.3. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti ūkinius darbus;
5.4. gebėti atlikti elektros, santechnikos, staliaus bei kitus patalpų remonto ir priežiūros
darbus;
5.5. būti pareigingas, darbštus.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Ūkvedys vykdo šias funkcijas:
6.1. organizuoja ir atlieka seniūnijos patalpų einamąjį remontą, baldų ir kito inventoriaus
smulkų remontą;
6.2. tikrina seniūnijos patalpose esančių inžinerinių bei santechnikos įrenginių būklę,
nedelsdamas šalina gedimus, apie didesnius gedimus informuoja seniūną;
6.3. rūpinasi patalpų gaisro gesinimo priemonėmis ir kontroliuoja patalpų priešgaisrinę
būklę;
6.4. atlieka darbus, užtikrinančius seniūnijos teritorijos švarą ir tvarką;
6.5. organizuoja seniūnijai priskirtų bendro naudojimo teritorijų priežiūrą, prižiūri
viešuosius darbus atliekančius darbuotojus;
6.6. tikrina, prižiūri ir saugo seniūnijos inventorių ir priemones;
6.7. atlieka šildymo sistemos priežiūros darbus, pagal poreikį prieš šildymo sezoną
sandarina patalpų langus ir duris;
6.8. prižiūri šildymo sezono metu seniūnijos šilumos mazgą arba elektrinį šildymo katilą,
arba kūrena kieto kuro šildymo katilą, kai nebūna kūriko;
6.9. perduoda šilumos, vandens, elektros skaitiklių rodmenis Ūkio poskyriui kas mėnesį iki
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6.10. veža seniūnijos darbuotojus į paskirties vietą;
6.11. prižiūri priskirto tarnybinio automobilio techninę būklę, laiku šalina gedimus, turinčius
įtaką eismo saugumui;
6.12. periodiškai atlieka priskirto tarnybinio automobilio techninį aptarnavimą, nustatytu
laiku automobilį paruošia ir pristato techninei apžiūrai, rūpinasi automobilio švara;
6.13. suprantamai ir laiku (kasdien) pildo kelionės dokumentus, efektyviai naudoja
tarnybinio automobilio eksploatacijai skirtas lėšas;
6.14. vykdo kitus seniūno nenuolatinio pobūdžio pavedimus ūkio klausimais,
neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos teisės aktams;
6.15. pildo kelionės lapus laikydamasis teisės aktų reikalavimų ir užtikrina, kad nurodyti
spidometrų parodymai kelionės lapuose atitinka faktinį nuvažiuotų kilometrų skaičių;
6.16. užpildytą kelionės lapą pateikia Ūkio poskyrio ūkio reikalų tvarkytojui;
6.17. pagal poreikį nustato gatvių apšvietimo valdymo laikmačius.
IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
7. Ūkvedį priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų savivaldybės administracijos direktorius
Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
8. Už savo funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą ūkvedys atsako Lietuvos
Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
9. Ūkvedžio veikla vertinama teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Keičiantis darbuotojui, ūkvedžio žinioje esantys dokumentai ir materialinės vertybės
perduodami pagal aktą.
11. Ūkvedžio darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti
teisės aktai.
12. Pareigybės aprašymas gali būti keičiamas, pildomas dėl įstatymų ir kitų teisės aktų
pakeitimų arba savivaldybės administracijos darbo organizavimo pertvarkymų.
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