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JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ
ŪKVEDŽIO-ENERGETIKO PAREIGINIAI NUOSTATAI
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Ūkvedys-energetikas yra darbuotojas, seniūnijoje dirbantis pagal darbo sutartį, kurio
pareigybė reikalinga vykdyti seniūnijos ūkinius ir techninius darbus, seniūniją aprūpinti
materialinėmis vertybėmis ir seniūnijos darbuotojus – darbo priemonėmis bei užtikrinti jų
saugojimą, tausojimą.
2. Ūkvedys-energetikas tiesiogiai pavaldus seniūnijos seniūnui.
II. PAGRINDINĖS ŪKVEDŽIO-ENERGETIKO FUNKCIJOS
3. Organizuoja seniūnijos teritorijoje esančių gatvių apšvietimą tamsiu paros metu, medžių
genėjimo darbus, šiukšlių išvežimą, viešųjų erdvių (gatvių, šaligatvių, pakelių, parkų, aikščių,
piliakalnių) tvarkymą, gėlynų įrengimą ir priežiūrą bei kapinių tvarkymą, laikantis paminklosaugos
nurodymų;
4. atlieka seniūnijos gerbūvio bei apželdinimo darbus;
5. organizuoja automobilių stovėjimo aikštelių ir turgavietės priežiūrą;
6. organizuoja seniūnijos kelių, asfalto dangų priežiūrą ir remontą;
7. tvarko jam priskirtų materialinių vertybių apskaitą;
8. prižiūri ir atsako už seniūnijos šilumos ūkį;
9. organizuoja ir atlieka smulkius seniūnijos pastato, savivaldybės būsto fondo gyvenamų
patalpų ir jų priklausinių remonto darbus;
10. pateikia atliktų darbų sąmatas ir darbų priėmimo aktus savivaldybės administracijos
buhalterijai;
11. tinkamai naudoja, tausoja, prižiūri ir remontuoja seniūnijos turimą techniką (seniūnijos
automobilį, traktorių ir kitus prietaisus, įrenginius bei įrankius), pildo transporto techninę
dokumentaciją, veda kelionės lapų apskaitą;
12. aprūpina seniūniją kanceliarinėmis prekėmis ir kitomis reikalingomis priemonėmis;
13. organizuoja ir prižiūri visuomenei naudingos veiklos vykdymą;
14. aprūpina seniūnijai priklausančias patalpas gaisro gesinimo priemonėmis ir kontroliuoja
priešgaisrinę būklę;
15. atlieka sanitarinių mazgų įrangos, baldų ir kito seniūnijos inventoriaus smulkų remontą;
16. esant seniūno pavedimui, organizuoja viešuosius pirkimus;
17. vykdo kitus seniūnijos seniūno pavedimus seniūnijos ūkio klausimais.
III. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
18. Išmanyti seniūnijos ūkinę veiklą reglamentuojančius teisės aktus, gebėti juos taikyti
darbinėje veikloje;
19. būti susipažinusiam su seniūnijos darbo specifika, viešųjų darbų organizavimo tvarka,
medžiagų ir įrankių sunaudojimo ir nurašymo normomis ir tvarka;
20. turėti traktorininko ir vairuotojo pažymėjimus, sugebėti valdyti atitinkamas transporto
priemones;
21. turėti energetiko pažymėjimą ir mokėti atlikti elektros darbus;

22. gebėti pašalinti nesudėtingus sanitarinius techninius gedimus bei atlikti smulkius
remonto darbus;
23. išmanyti pastatų, statinių, patalpų ir jų elementų naudojimo priežiūros, remonto ir
profilaktikos atlikimo tvarką;
24. taupiai naudoti darbui patikėtas materialines vertybes, užtikrinti jų saugojimą ir
naudojimą tik darbinei veiklai;
25. suteikti pirmąją pagalbą įvykus nelaimingam atsitikimui;
26. būti pareigingu, atsakingu, darbščiu ir neturėti žalingų įpročių.
III. ŪKVEDŽIO-ENERGETIKO TEISĖS
27. Išjungti įvadinį elektros perdavimo pulto kirtiklį, susidarius avarinei situacijai ir skubiai
apie tai informuoti darbdavį;
28. evakuoti iš patalpų darbuotojus, susidarius avarijos grėsmei, stichinės nelaimės ar gaisro
atveju;
29. neleisti naudotis netvarkinga elektros įranga ir kitais darbo įrankiais;
30. reikalauti, kad būtų išduotos asmeninės apsaugos priemonės;
31. atsisakyti dirbti jei nesudarytos darbovietėje saugios darbo sąlygos ir gresia pavojus
sveikatai ar gyvybei;
32. informuoti darbininkus, dirbančius viešuosius darbus, apie saugos, sveikatos ir
priešgaisrinės saugos reikalavimus;
33. reikalauti tinkamų, kokybiškų ir sveikatai nekenksmingų darbinių priemonių.
IV. ŪKVEDŽIO-ENERGETIKO ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ
34. Atsako už tvarkingą pastatų, patalpų, pagrindinių priemonių, įrengimų, darbo įrankių
naudojimą, jų priežiūrą, saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos darbe ir sanitarijos
reikalavimų laikymąsi;
35. materialinių vertybių ir patikėtos technikos tinkamą naudojimą ir apsaugą;
36. tinkamą rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir seniūnijos seniūno
nurodymų vykdymą;
37. žalą, padarytą seniūnijai dėl savo kaltės ar neatsargumo;
38. leidimą dirbti darbininkams, apsvaigusiems nuo alkoholio ar kitų kvaišalų;
39. ūkvedys-energetikas vykdo tiesioginius seniūno pavedimus.
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