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KRUOPIŲ SENIŪNIJOS ŪKVEDŽIO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I.SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Kruopių seniūnijos (toliau – seniūnija) ūkvedys yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo
sutartį.
2. Pareigybės lygis – C.
3. Ūkvedžio pareigybė reikalinga seniūnijos ūkiniams ir techniniams darbams atlikti, seniūnijai
priklausančių materialinių vertybių saugojimui ir tausojimui užtikrinti, seniūnijos
tarnybiniam automobiliui prižiūrėti. Ūkvedys taip pat rūpinasi seniūnijos administracinio
pastato šildymu.
II. SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
4. Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti galiojantį kūriko atestacijos pažymėjimą, leidžiantį kūrenti garo (iki 0,05MPa) ir
vandens šildymo (iki 110 oC) tipo katilus;
4.2. turi būti išklausęs medžių, krūmų ir šakų pjovėjo apsaugos zonose mokymo programą;
4.3. turi būti fiziškai pajėgus atlikti kūriko ir kitus ūkio darbus;
4.4. žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimus;
4.5. mokėti naudotis gaisro gesinimo priemonėmis;
4.6. sugebėti savarankiškai organizuoti savo ir visuomenei naudingų darbų veiklą;
4.7. laikytis darbo drausmės ir darbo saugumo reikalavimų;
4.8. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
III. ŪKVEDŽIO FUNKCIJOS
5. Ūkvedys vykdo šias funkcijas:
5.1. prieš pradedant kūrenimo sezoną ir užbaigus jį, išvalo dūmtraukį, sutvarko kūrenimo katilą
ir katilinę, patikrina apšildymo sistemą;
5.2. padeda seniūnui organizuoti viešuosius darbus ir dirba pavestus jam ūkio darbus;
5.3. paruošia malkas kūrenimui, sukrauna jas į malkinę ir taupiai naudoja.
5.4. kūrenimo sezono metu kiekvieną dieną kūrena pečių ir palaiko optimalią temperatūrą
patalpose.
5.5. prižiūri, saugo seniūnijos ūkinį inventorių ir planuoja inventoriaus poreikį;
5.6. tikrina seniūnijos patalpose esančių inžinerinių bei santechnikos įrenginių būklę,
nedelsdamas šalina gedimus, apie didesnius gedimus informuoja seniūną;
5.7. rūpinasi patalpų gaisro gesinimo priemonėmis ir kontroliuoja patalpų priešgaisrinę būklę;
5.8. perduoda šilumos, vandens, elektros skaitiklių rodmenis atsakingam asmeniui kas mėnesį
iki 25 d.;
5.9. rūpinasi seniūnijos tarnybinio automobilio švara ir tinkama technine būkle;
5.10. prižiūri ir tvarko seniūnijos administracinio pastato aplinkos ir miestelio skverų žaliuosius
plotus (atlieka žolės pjovimo ir medžių genėjimo darbus);
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5.11. atsakingas už Valstybinės vėliavos, pakabintos ant seniūnijos administracinio pastato,
tinkamą priežiūrą, reglamentuotą Lietuvos Respublikos įstatymais ir Vyriausybės nutarimais.
IV. ŪKVEDŽIO ATSAKOMYBĖ
6. Ūkvedys atsako už efektyvų, savalaikį, teisingą ir kruopštų darbą vykdant numatytas
funkcijas ir paskirtas užduotis; atsako už Darbo priemonių tausojimą, priežiūrą ir tinkamą
naudojimą.
7. Ūkvedys atsako už darbo drausmės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos,
sanitarijos ir higienos reikalavimų laikymąsi.
8. Ūkvedys atsako už teisingą ir saugų katilų eksploatavimą ir darbą be avarijų.
9. Už savo pareigų netinkamą vykdymą ūkvedys atsako seniūnijos vidaus tvarkos taisyklių ir
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
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