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Sudeikiai 

 

 PASTATŲ IR STATINIŲ PRIEŽIŪROS DARBININKO PAREIGYBĖS 

APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Utenos r. Sudeikių daugiafunkcio centro (toliau – Centras) pastatų ir statinių 

priežiūros darbininkas yra kvalifikuotas darbuotojas. 

2. Pareigybės lygis – C. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

3.1. turėti ne žemesnį kaip specialųjį vidurinį išsilavinimą ir suteiktą profesinę 

kvalifikaciją; 

3.2. išmanyti: 

3.2.1. pastatų technines savybes; 

3.2.2. einamojo remonto darbų atlikimo terminus ir tvarką; 

3.2.3. vandentiekio, kanalizacijos, šildymo ir elektros sistemų technologijas ir 

reikalavimus darbui su jomis; 

3.2.4. higienos reikalavimus; 

3.2.5. pirmosios medicinos pagalbos suteikimą, įvykus nelaimingam atsitikimui 

darbe. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

4.1. prižiūri, eksploatuoja, atlieka nesudėtingą remontą Centro bei Centro 

poilsiavietės (kempingas „Sudeikiai“) administracinio pastato patalpose techniškai tvarkinga 

įranga ir kitomis darbo priemonėmis; 

4.2. prieš darbo pradžią apžiūri įrengimus, darbo vietų būklę, apšvietimą, gaisro 

gesinimo priemones; 

4.3. remontuoja inventorių, žolės pjovimo techniką, Centro baldus, duris, langus ir 

kt.; 



4.4. prižiūri Centro ir poilsiavietės teritorijose esančių medinių ir kt. lauko 

įrenginių bei statinių būklę, reikalui esant juos remontuoja; apie statinių keliamą pavojų 

lankytojų saugumui ir sveikatai nedelsiant praneša Centro direktoriui arba ūkvedžiui;  

4.5. atlieka nesudėtingus dažymo darbus; 

4.6. pjauna žolę Centro ir poilsiavietės teritorijoje, padeda kiemsargiui ją 

kompostuoti tam skirtose vietose; 

4.7. prižiūri ir užtikrina Centro poilsiavietės kanalizacijos šulinių saugumą, rūpinasi 

nuotekų šalinimu; 

4.8. stebi Centro poilsiavietės teritorijoje augančių medžių būklę, laikydamasis 

saugos priemonių šalina pavojų keliančias šakas; apie žmonių saugumui keliančių medžių, 

medinių statinių būklę nedelsiant praneša Centro ūkvedžiui ar direktoriui, prieš tai pavojingą 

teritoriją pažymėjęs signalinėmis juostomis ar atitvarais; 

4.9. prižiūri Centro virtuvės prietaisus, galanda peilius; 

4.10. organizuoja šiukšlių išvežimą iš Centro ir  Centro poilsiavietės teritorijų; 

4.11. valo sniegą nuo Centro pastatų stogų, atlieka smulkų stogų remontą, 

laikydamasis darbo saugos reikalavimų; 

4.12. padeda Centro darbuotojams paruošti patalpas renginiams; 

4.13. paruošia užpildymui gesintuvus, užpildytus sukabina į jiems skirtas vietas; 

4.14. nuima valymui šviestuvus, išvalytus vėl sukabina; 

4.15. vykdo granulinių katilų priežiūrą; 

4.16. rūpinasi kuro sandėliavimu; 

4.17. praneša Centro ūkvedžiui apie atvejus, reikalaujančius sudėtingesnio 

remonto; 

4.18. apžiūri ir įvertina su Centro ūkvedžiui nustatytais terminais Centro ir Centro 

poilsiavietės pastatų bei įrenginių būklę. 

 

IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ 

5. Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas tiesiogiai pavaldus Centro direktoriui. 

6. Už netinkamą pareigų vykdymą arba jų nevykdymą pastatų ir statinių priežiūros 

darbininkas atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

 

__________________________________________________________ 


