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I, PAREIGYBE

1 , Kai5iado ri,q r, ZieLmariq mokyklos-darZelio ,,Vaikystes dvaras" (toliau - mokykla

darZelis) darbininko pareigybe yra priskiriama darbininkq pareigybiq grupei'

2. Pareigybes lygis: darbininkas priskiriamas D lygio pareigybei'

3. Darbininko pareigybes paskirtis - atlikti nesudetingus statybos remonto darbus pastato

viduje ir lauke, remontuoti vidaus ir lauko inventoriq.

4, pareigybes pavaldumas - darbininkas yra pavaldus direktoriaus pavaduotojui fikiui ir

bendriesiems reikalams.
5. Darbininko pareigybes kodas - 916201.

6. Darbinink4 rt lriu pureigoms ir atleidZia i5 jq, nustato pareiginf atlyginim4, sudaro

ra5ytines darbo sutarlis mokyktos-darLeho direktorius, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo

kodeksu.

II. SPECIALUS REIKALAVIMAI SIaS PaREIGAS trINANdIAM DARBUOTOJUI

7. Darbininkui netaikomi iSsilavinimo ar profesine's kvalifikacijos reikalavimai.

8. Darbininkas turi Zinoti ir i5manyti:

8. 1. mokyklos-darZelio teritorijos, pastatq patalpq iSplanavim4;

8.2. statiniq, irengimq bei komunikacijq i5destymo planq;

8,3. pastatq ir statiniq technines savybes;

8.4, einamojo relnonto darbq atlikimo terminus, eiliSkumq ir tvark4;

8.5. vandentiekio, kanalizacijos, elektros sistemq technologijas ir reikalavimus darbui su

jomis;
8.6. darbo priemoniq ir irankiq r[sis, jq darbo ir saugojimo tvarkq;

8.7. darbuotojq darbq saugos ir sveikatos, priesgaisrines saugos, elektrosaugos, higienos

reikalavimus.
9, Darbininkas privalo vadovautis:
9.1, Lietuvos Respublil<os istatymais ir poistatyrniniais aktais;

9.2. Lietuvos Reipublikos Vyriausybes nutarimais ir l<itais Lieturvos Ilespublikoje

galiojandiais norminiais aktais, reglarnentuojandiais biudZetiniq fstaigq veikl4, darbo santykius,

darbuotojq saugq ir sveikat4;
9.3. darbo tvarkos taisYklemis;
9.4. darbo sutartimi;
9,5. Siuo pareigYbes aPra5Ymu;

9,6. l<itais moi<yl<los-darZelio lokaliniais dokumentais (isakymais, potvarkiais, nurodymais,

taisyklemis ir pan.).

rtl. Sres ranUGAS EINANdIO DARBUoTOJO FUNKCIJOS

10. Darbininkas atlieka Sias funkcijas:
10.1. pagal savo turimq kvalifikacij4 atlieka Siuos darbus:



l0.l.l.pastatqirstatiniqrenrontodarbus,kuriuosdirbtipavedadirektoriusir(ar.)direktoriaus
,*auoto;ut ut<iui ir Lendriesiems reikalams; 

a pastatq

10.1.2.uuto puriutl;;;;;, ,zril.i*sNius lietvamzdzius, apzi[ri ir remontuol

'g"i t 0. 1 .3. prizi Iri vandcntiek io'. kanaliz^t'j :: .:]:t::;t, :lt:l':""''
10.1.4, remontuoja vidaus ir iauLo inulntoriq, keid.ia spynas, retnotrtuoja baldus;

1 0. 1 . s. atlieka iliffi;:'i''6t;iril;ri"rt' p.r^auotfu o ukiui ir be'dri es iems reikalams

avestus kitus lemonto darbus; . L-t^."""'-|3.j. 
llfi1;"#f;q,il,','il1jff|;',lil?,';o'rgais prietaisais, irankiais, lrengimais, laiko juos

.k tam skirtoje vietoje;

l0.4.pranesaapiedarbometupastebetuspastatosistemqgedimusdirektoriauspavaduotojui
rkiuiirbendriesien-rsreikalamsbeiimasipriemoniqjiemspasalinti'

Iv.STa.spa.nEIGASEINANdIODARBUoToJoATSAKOMYBE

1 1. Darbirlinkas atsako uZ:

11'l.teisesal<tuoseirSiamepareigybesapra5yrnen:llatvtlltunkciiqvykdym4;
11.2. mokyklos-darZelio pastatq Ir statiniq' po'o'nittoti'11' tt,.itoii;os bei patalpq' priskirtq

jampriziurJ:]ilrilffi:','"t'li[1?:llfr:iuj,Tl*,n1, ir instrume,tq rinkamq naudojim4 ir

apsaugq; 
11.4. tinkamq darbo laiko naudojimq pareigorns vykdyti;

1 1.5. darbo drausmes PaZeidimus;
i r . o, zala, piffii'"ir'vr'r"i-d ar 

13t 
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ltes ar neatsargumo ;

11'T.darbuotojqSaLlgoslrsveikatos,gaisrinesSaugos,elektrosaugosreikalavimq
vykdymq.

11.g. emociskai saugios aplinkos mokykloje-clarZelyje puoselejimq, reagavim4 i smurt4

patvdias 
ii:ilH,rilJllrt'Tfu;rr" pareigq. netinkam4 vvkdvm4 atsako darbo tvarkos taisvkriq ir

Lietuvos Respublikos istatymq nustatYta tvarka' . .. li hnri tr.arrkiamas drz
13. Darbininkas uZ darbo dr.;;;r pazeidimus gali bfltitraukiamas drausmrnen

arsakomyben. Oruuori^nf n.rLuraa skiria moiyklos-darZel i o di rektorius'

1r


