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STATINIŲ PRIEŽIŪROS DARBININKO  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 1 8  

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Kupiškio  mokyklos „Varpelis“  (toliau –  mokykla) statinių priežiūros darbininko 

pareigybė yra priskiriama darbininkų grupei. 

2. Pareigybės lygis – D. 

3. Kupiškio mokyklos „Varpelis“ statinių priežiūros darbininkas (toliau – 

Darbuotojas) atlieka  statybos remonto darbus  mokyklos pastato viduje ir lauke, remontuoja vidaus 

ir lauko inventorių, lauko pavėsines. 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

                      4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

 4.1. žinoti mokyklos teritorijos, pastato patalpų išplanavimą; 

4.2.  žinoti statinių, įrengimų bei komunikacijų išdėstymo planą;  

4.3. žinoti pastatų ir statinių technines savybes; 

4.4.  žinoti  einamojo remonto darbų atlikimo terminus, eiliškumą ir tvarką; 

4.5.  žinoti vandentiekio, kanalizacijos, elektros sistemų technologijas ir 

reikalavimus darbui su jomis; 

4.6. žinoti darbo priemonių ir įrankių rūšis, jų darbo ir saugojimo tvarką; 

4.7. žinoti ir laikytis darbuotojų darbų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, 

elektrosaugos, higienos reikalavimų.   

5. Darbuotojas privalo būti nepriekaištingos reputacijos. 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis Darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. pagal savo turimą kvalifikaciją atlieka šiuos darbus: 

6.1.1. pastatų ir statinių remonto darbus, kuriuos dirbti paveda ūkvedys;  

6.1.2.valo užsikimšusius lietvamzdžius, apžiūri ir remontuoja pavėsinių stogus; 

6.1.3.  šalina vandentiekio, elektros, kanalizacijos sistemų sutrikimus;  

6.1.4.  remontuoja vidaus ir lauko inventorių, keičia spynas, remontuoja baldus;  



6.2. palaiko tvarką ir švarą darbo vietoje; 

6.3. dirbdamas darbus naudojasi tik tvarkingais prietaisais, įrankiais, įrengimais, 

laiko juos tik tam skirtoje vietoje; 

6.4. praneša apie darbo metu pastebėtus pastato sistemų gedimus mokyklos 

ūkvedžiui ir imasi priemonių jiems pašalinti; 

6.5. atlieka kitas funkcijas, nustatytas  mokyklos darbo tvarkos taisyklėse ir Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose. 

7. Darbuotojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos 

teisės aktų nustatyta tvarka. 

8. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus  mokyklos ūkvedžiui. 
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