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ŪKININKO DARŽININKO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖ
1. Ūkininko daržininko pareigybė yra priskirta prie VI pareigybės grupės;
2. Pareigybės lygis – C;
3. Ūkininko daržininko pareigybės paskirtis: užtikrinti daržovių, augalų ir kitokių sodinių sėją, priežiūrą
ir derlių, pristatymą mitybos padalinio darbuotojams;
4. Šias pareigas einantis darbuotojas pavaldus Įstaigos Ūkio ir aptarnavimo padalinio vadovui;
5. darbo savaitės trukmė - 40 valandų;
II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS
6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
6.2. mokėti valstybinę lietuvių kalbą;
6.3. žinoti darbo ir priešgaisrinės saugos norminių aktų reikalavimus;
6.4. turėti patirti dirbant šiltnamyje bei lauko daržininkystėje;
6.5. mokėti suteikti pirmąją medicininę pagalbą;
6.6. išmanyti įvairių daržovių, augalų, gėlių ir kitų augalų auginimo technologiją;
6.7. žinoti žemės ūkio inventoriaus, įrankių paskirtį, jų priežiūros ir naudojimosi taisykles;
6.8. būti darbščiam, pareigingam, kruopščiam ir sąžiningam;
III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
7.1. sodina, augina, lieja ir prižiūri daržoves, gėles, krūmus bei kitus augalus, nuima derlių;
7.2. pagal poreikį, suderinęs su maitinimo padalinio vadovu ar dietistu, pristato daržovės bei kitus
augalus maitinimo padaliniui;
7.2. žemės ūkio, teritorijos priežiūros inventorių naudoja pagal paskirtį;
7.3. atlieka Įstaigos aplinkos tvarkymo ir gerbūvio darbus, vykdo kitus panašaus pobūdžio priežiūros
darbus;
7.4 palaiko švarą ir tvarką skirtuose objektuose;
7.5. laikosi darbo saugos, elektros saugos ir darbo drausmės reikalavimų;
7.6. vykdo kitus su kvalifikuotojo ūkininko daržininko pareigybės funkcijomis susijusius Ūkio ir
aptarnavimo padalinio vadovo nurodymus bei pavedimus;
7.7. Įstaigos direktoriui pavedus, pagal savo pareigybės kompetenciją pavaduoja kitą Įstaigos
darbuotoją, nesantį darbe dėl ligos, kasmetinių atostogų ar komandiruotės metu, kitais atvejais;

IV. ATSAKOMYBĖ

-28. Kvalifikuotas ūkininkas daržininkas atsako už tinkamą darbo priemonių naudojimą ir saugojimą,
teisės aktų nustatyta tvarka už tai, kad jam pavestos užduotys būtų įvykdytos laiku ir kokybiškai, už tinkamą ir
tikslų pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą, už įstatymų ir Vyriausybės nutarimų, norminių aktų
reikalavimų vykdymą, už pateiktos informacijos teisingumą.
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