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Sr.Lur,rq srASIo S,qlKAusKIo cIMNAzIJos rASTATV rR srATrNrU pRrnZrUnos
ARBINIIIKO PAREIGYBES APRASYMAS

I. BENDROJI DALIS

l. Siauliq Stasio Sakauskio gimnazijos pastatq ir statiniq prieZiEros darbininkas yra priskiriamas
darbininkq grupei.

2. Pareigybes lygis: pastatq ir statiniq prieZiiiros darbininkas priskiriamas D lygio pareigybei.

3. Pareigybes paskinis: atlikti nesudetingus statybos ir inZinerijos tinklq remonto darbus pastato

viduje ir lauke, remontuoti vidaus ir lauko inventoriq.

4. Pavaldumas: pastatq ir statiniq prieZiiiros darbininkas pavaldus ugdymo apr0pinimo skyriaus
vedejui.

J II. SPECIALUS REIKALAVIMAI STAS P^MUGAS EINAI\dIAM DARBUOTOJUI

5. Pastatq ir statiniq prieZitiros darbininko kvalifikacija privalo atitikti vien4 i5 reikalavimq:
5.1. ne Zemesnis kaip vidurinis i5silavinimas ir iglrta viena i5 kvalifikacijq: staliaus, Saltkalvio,

santechniko, statiniq ir pastatq apdailininko arba elektriko.
5.2. ne trumpesnd, kaip vieneriq metq darbo patirtis dirbant staliumi, Saltkalviu, santechniku arba

elektriku.
6. Pastatq ir statiniq prieZitiros darbininkas turi Zinoti, i5manyti ir naudotis:
6.1. istaigos teritorijos, pastatq patalpq i5planavim4;
6.2. statiniq, irengimq bei komunikacijq i5destymo plan4;
6.3. pastatq ir statiniq technines savybes;
6.4. einamojo remonto darbq atlikimo terminus, eili5kum4 ir tvark4;
6.5. vandentiekio, kanalizacijos, elektros sistemq technologijas ir reikalavimus darbui su jomis;

, 6.6. darbo priemoniq ir irankiq rd5is, jq darbo ir saugojimo tvark4;
6.7. darbuotojq darbq saugos ir sveikatos, prie5gaisrines saugos, elektrosaugos, higienos

reikalavimus;
6.8. bendravimo psichologijos, profesines etikos ir elgesio kulttiros pagrindus;

6.9. naudotis gaisro gesinimo priemonemis;
6. 1 0.suteikti pirmqi 4 pagalbqnukentejusiam nelaimingo atsitikimo metu;

7. Pastatq ir statiniq prieZiiiros darbininkas privalo vadovautis:
7.1. Lietuvos Respublikos istatymais ir poistatyminiais aktais;
7.2.Liefixos Respublikos Vyriausybes nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojandiais

norminiais aktais, reglamentuojandiais biudZetiniq istaigq veiklq, darbo santykius, darbuotojq saug4 ir
sveikat4;

7.3. vidaus darbo tvarkos taisyklemis;
7.4. darbo sutartimi;
7.5. Siuo pareigybes apra5ymu;' 
7.6. kitais istaigos lokaliniais dokumentais (isakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklemis ir

pan.).

III. Srn.s pI,NBIGAS EINAIIEIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

8. Pastatq ir statiniq prieZitiros darbininkas atlieka Sias funkcijas:
8.1. atlieka Siuos darbus:
8.1 .l . pastatq ir statiniq remonto darbus, kuriuos dirbti paveda tiesioginis vadovas;

8.1.2. valo pastato sienas, uZsikimsusius lietvamzdZius, apLinri ir ivertina pastatq stogus;
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8. 1 . 3 . Sal ina vandentiek io, kanalizacij o s sistemq sutrikimus ;

8.1.4. remontuoja vidaus ir lauko inventoriq, keidia spynas, remontuoja baldus;

8.1.5. atlieka tiesioginio vadovo pavestus kitus, tiesiogiai nesusijusius su pareigybe, darbus.

8.2. darbus atlieka pagal darbq registracijos Zurnale nurodyt4 eiliskum4;
8.3. palaiko tvarkA ir 5r'ar4 darbo vietoje;
8.4. dirbant darbus naudojasi tik Warkingais prietaisais, irankiais, irengimais, laiko juos tik tam

skirtoje vietoje. Apie netvarkingus prietaisus informuoja savo tiesiogini vadov4;

8.5. dirbant naudojasi tik warkingas asmenines apsaugos priemones. UZtikrina, kad asmenines

apsaugos priemones atitiktq higienos reikalavimus. Rtipinasi jq pakeitimu.
8.6. prane5a darbo metu.pastebetus pastato sistemq gedimus tiesioginiam vadovui ir imasi

priemoniq jiems pa5alinti;
8.7.pasirflpina, kad Siuk5les ir kitos atliekos biitq kraunamos tik i tam tikslui skirtus konteinerius;

8.8. uZtikrina, kad chemines valymo priemones btitq laikomos gamintojo pakuotese;

8.9. istaigoje nustatyta tvarka tikrinasi sveikat4;

8.10. laikosi tarnybines etikos reikalavimq;
8.1l. suveikus signalizacijai ir esant poreikiui, atvykti aplinrai i mokykl4 nedarbo metu;

8.11. atlieka kitus, gimnazijos direktoriaus ir ugdymo apriipinimo skyriaus vedejo paskirtus

darbus.

9. Pastatq ir statiniq prieZitrros darbininkas atsako uZ:

9.1. teises aktuose ir Sioje pareigineje instrukcijoje numatSrtq funkcijq vykdym4;

9.2. lstaigos pastatq ir statiniq, komunikacijq, teritorijos bei patalpq, priskirtq jam priZitireti ir
remontuoti tvarkingum4 ir 5var4;

9.3. jam patiketo inventoriaus, irengimq ir instrumentq tinkam4 naudojim4 ir apsaug4;

9.4. tinkam4 darbo laiko naudojim4 pareigoms vykdyti;
9.5. darbo drausmes paZeidimus;
9.6. La"l4, padaryt4 istaigai del savo kaltes ar neatsargumo;

9.7. darbuotojq saugos ir sveikatos, gaisrin6s saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimq

vykdyma.
, 10. Pastatq ir statiniq prieZilros darbininkas uZ savo pareigq netinkam4 vykdym4 atsako darbo

vidaus tvarkos taisykliq ir Lietuvos Respublikos istatymq nusta$rta tvarka.

11. Pastatq ir statiniq prieZiiiros darbininkas uZ darbo drausmes paZeidimus gali bDti traukiamas

drausminen atsakomyben. Drausming nuobaud4 skiria istaigos vadovas.


