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        PATVIRTINTA 

        Telšių  „Vilties“ mokyklos direktoriaus 

        2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-71 

 

 

DARBININKO  PAREIGYBĖS  APRAŠYMAS Nr. 13 

 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ  

  

1. Darbininkas (pareigybės kodas – 962201) yra priskiriama nekvalifikuotų darbuotojų 

grupei, dirbančių pagal darbo sutartį. 

2. Pareigybės lygis – D. 

3. Pareigybės paskirtis – nuolat prižiūrėti Telšių centro „Viltis“ (toliau – Centras) 

pastatą, inventorių ir įrenginius. Esant būtinybei atlikti smulkius remonto darbus.  

4. Pareigybės pavaldumas – darbininkas pavaldus Centro direktoriui, pavaduotojui 

socialiniam darbui, direktoriaus pavaduotojui ūkio ir bendriesiems klausimams. 

 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI DARBININKO PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Darbininkui netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai. 

6. Darbininkas privalo būti pasitikrinęs sveikatą ir kasmet periodiškai tikrintis. 

7. Darbininkas turi laikytis darbo tvarkos taisyklių, vidaus tvarkos taisyklių, darbų 

saugos, gaisrinės saugos, civilinės saugos, higienos normų, ekstremalių situacijų valdymo plano 

reikalavimų ir kitų vidaus dokumentų, darbininko pareigybės aprašymo.  

 

 

III SKYRIUS 

DARBININKO PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

8. Darbininko pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

8.1. nuolat prižiūri jam patikėtus įrenginius, inventorių, patalpas bei atsako už jų 

saugumą ir tvarką; 

8.2. atlieka remonto darbus vidaus patalpose ir pastato išorėje: 

8.2.1. vykdo mūro darbus - griovimą, mūrijimą, tinkavimą, glaistymą ir kt.; 

8.2.2. atlieka vidaus erdvių remonto darbus - špakliavimą, dažymą, tapetavimą, 

plytelių klijavimą, linoleumo klojimą, durų angų iškirtimą ir įstatymą, stendų įrengimą bei remontą 

ir kt. darbus; 

8.2.3. spynų, užraktų remontą arba keitimą; 

8.2.4. dužusių langų keitimą; 

8.2.5.  sienų plyšių užsandarinimą iš pastato vidaus ir išorės; 

8.2.6. lietvamzdžių tvarkymą; 

8.3. palaiko švarą ir tvarką Centro rūsiuose; 

8.3. talkina rengiant ekspozicijas dalyvavimui  parodose, mugėse ir kitur; 

8.4. ardo senus baldus/inventorių, surenka naujus baldus/inventorių, remontuoja;  

8.5. tvirtina spinteles, prižiūri, kad grindų danga būtų lygi, pritvirtina radiatorių 

apsaugas ir kt.; 

8.6. remontuoja neįgaliųjų inventorių ir kompensacinę techniką, reikalui esant pritaiko 

individualiems poreikiams; 



2 

 

8.7. taiso inventorių, reikalingą kiemsargio ir valytojo darbui; 

8.8. vykdo garažo remonto darbus; 

8.9. prižiūri tvoras – užtaiso suplėšytą tinklą, reikalui esant remontuoja vartus, dažo 

tvorą ir baltina stulpelius (tvoros ilgis ~ 400 metrų); 

8.10. prižiūri ir tvarko šaligatvio apie pastatą plyteles;  

8.11. padaro ir įrengia lauko aikšteles poilsiui ir žaidimams (suoliukus, sūpynes ir kt.);                      

8.12. prižiūri ir taiso lauko inventorių ir kitus klientų poreikiams naudojamus daiktus; 

8.13. padeda kiemsargiui genėti didelių medžių šakas, sodinti medžius, karpyti 

gyvatvores, dekoratyvinius krūmus ir kt. 

8.14. taiso vandens maišytuvus ir atlieka kitus smulkius santechnikos darbus; 

9. Šaltuoju metų laiku valo sniegą, ledą, barsto šaligatvius, kad nebūtų slidu, prakerta, 

jei reikia, latakus vandeniui nutekėti, nulaužo varveklius; 

10. dirba tik su tvarkingais, grėsmės sveikatai ir gyvybei nekeliančiais įrengimais bei 

inventoriumi;  

11. žino darbui būtinų asmeninių apsaugos priemonių naudojimo ir priežiūros 

taisykles, darbo įrankių, priemonių, pagalbinių priemonių naudojimo ir priežiūros taisykles; 

12. praneša direktoriui ar direktoriaus pavaduotojui ūkio ir bendriesiems klausimams 

apie pastebėtus darbų saugos, gaisrinės saugos taisyklių pažeidimus; 

13. nedelsiant iškviečia ugniagesių komandą, jei teritorijoje ar pastate kyla gaisras ir 

skubiai apie tai praneša direktoriui ar direktoriaus pavaduotojui ūkio ir bendriesiems klausimams; 

14.  gaisro atveju padeda evakuoti (išnešti) klientus su fizine negalia, pradeda gesinti 

gaisrą turimomis priemonėmis, kol atvyksta ugniagesiai gelbėtojai;  

15. vykdo kitus direktoriaus, pavaduotojo socialiniam darbui, direktoriaus pavaduotojo 

ūkio ir bendriesiems klausimams nurodymus, kurie priskirtini darbininko funkcijoms bei užduotims 

ir neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams; 

16. Negalėdamas ateiti į darbą dėl rimtų pateisinamų priežasčių, apie tai praneša 

direktoriui, pavaduotojui socialiniam darbui, direktoriaus pavaduotojui ūkio ir bendriesiems 

klausimams. 

 

IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

  

17. Darbininkas atsako už:  

17.1. pareigybės aprašyme nurodytų pareigų tinkamą vykdymą, jam pavestų užduočių 

atlikimą laiku; 

17.2. piktybiškai padarytą materialinę žalą;  

17.3. darbo drausmės pažeidimus; 

17.4. savavališką darbo grafiko keitimą. 

18. Už savo pareigų netinkamą vykdymą darbininkas atsako Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka. 

 

_______________________________ 

 

Parengė 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio ir  

bendriesiems klausimams                            Laima Alūzienė 

 

Su pareigybės aprašymu susipažinau, supratau, įsipareigoju vykdyti: 

 

______________________________________________ _____________________________ 

           (vardas, pavardė, parašas, data)   
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